
  

 
 

 ُةزََّغََََََََََ – ِرَهْزَأال ََََََََََ ُةَعََََََََََاِمَج

    
 اَيَََََََََل ُعال  اِتاَسََََََََََرالدِّ ُةاَدَمََََََََََع

   
 ِةَعْيِرالشَََََََََََََََََََََّ ُةيَََََََََََََََََََََّلُِّك

   
 ِهََََََِْومَََُوُعل ِثْيِدَََََََََحال  ُرْيِتْسَََ اِجَم

 
 

   
 

 
 

  

  اْلُمَحدِِّثْيَن ِعْنَد اصِّاخل  ْااَهَنْعَمبِ ُةل َّالِع
 ْنِم ٌةيَِّقْيِبْطَت ُجاِذَمَنَو -ِةلَّالِع لتاريِخ ٌةتوثيقيِّ ٌةَسدرْا

 يِّاِزالرَّ ٍماِتَح يأِب بِنال ِلل ِعِكتاِب ال
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 ِثاِحَباْل اُدَدْعِإ

 َمْحُمْوٌد َنْاِصٌر َشِرْيُف الزَّْين

 

 

 راُفــــــَْشِإ

 ارجَّد النَّْيِشي َرِلَع /ِرْوُتْكالدُّ اِذَتْساأُل

  -ِهِمْوُلُعَو ِفْيِرالشَّ ِثْيِدَحاْل تاُذْسُأ

 غ زَّة - ِرَهْزأ اْل ُةَعاِمَج

 
 ِثْيِدَحي اْلِف ِرْيِتْساِجَماْل ِةَجَرى َدَلَع ِلْوُصُحاْل اِتَبلََّطَتُمااًل ِلَمْكِتاْس ُةاَلَسالرِّ ِهِذَه ْتَمدُِّق

 َةزََّغ–ِرَهْزَأاْل ِةَعاِمي َجِف ِةَعْيِرالشَّ ِةيَّلُِّك ْنِمَوُعُلْوِمِه 
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ُُّؤخـةُّخمنبـخممبخإلـجلَّآلضأل



  

  ب
 

 

   آية قرآنية
 الرًَّحيـً  الرٍَّحمىفً  اللَّوً  ًبٍسـً 

 

 رَبِّكَ مِنْ إِنَيْكَ أُنْزِلَ انَّذٌِ انْعِهْمَ ىاأُوتُ انَّذِينَ وَيَزَي:تىعىالىى قىاؿى 

 . انْحَمِيذِ انْعَزِيزِ صِزَاطِ إِنًَ وَيَهْذٌِ انْحَقَّ هُىَ
 .(6 )آية :سبأ

 
 

  



  

  ت
 

 حديث نبوي
 
 
 

 إِنًَ هِجْزَتُهُ انَتْكَ فَمَنْ نَىَي، مَا امْزِئٍ نِكُمِّ وَإِنَّمَا بِاننِّيَّاتِ، األَعْمَالُ إِنَّمَا0 () انهَّهِ رَسُىلُ قَالَ

 (.1حذيث رقم) (6/ 1) انبخارٌ صحيح. إِنَيْهِ هَاجَزَ مَا إِنًَ فَهِجْزَتُهُ يَنْكِحُهَا، امْزَأَةٍ إِنًَ أَوْ يُصِيبُهَا، دُنْيَا

 

 

  



  

  ث
 

 اءٌ دَ ـــــــــــىْ إِ 
 

ودضَمػرضغِهػصضىػاضضُهػحطٍدُطػاضظبيؼػحضرِةػجططاَءػضضبذرغِظػططضٍمػإضىػخغِر  
ػ

ػ..ػػيػِتدطاَدػ،ػودرؼوططضطْيػذغخْيرغر..ػأبوػُجػرغٍدػىػاضذغِخإض
ػإضىػسضغضظػاضذغخػإدضغمػأبوػجرغر

وأحاطظيػػ..ػاضطضِمػرضىػحبِّػصعغرّاػَيرباِظػ..ػاضذيػاضزغنػذرغِفػاضحاجَّػإضىػجدْي
ػ..اآلَنػضطاػأظاػرضغِهػصضُتىػَوحتَِّّػِهبرراغِت

ػ..ػ،ػوأبظائِهػاضصراِماضضُهػرحطُه..ػأبوػطزغدػػراغٍشػاضحاجِّػجدْيإضىػ
ػ..ػاضصراِمػِهوأحباِبأبوػطزغدػػشظدغٍلػاضحاجِّإضىػ

ػ

أبوطزغدػػساططَظػظاصر(،ػواضحاجِظػمؼاضزغن)ُأػَظطحِضغَّػاضَطِزْغَزَتْغِن،ػاضحاجِظػيََّتجدَّػإضَى
ػسرغح(ػمؼ)ُأ

ػطضي.غاؤضيػوَأَتػ..ػدبِبػوأبيػرضىػشضبي،ػػاضعاضغِظػاضطزغزِةػأطْيإضىػ
ػ[24]اإلدراء:ػػ{بؼػاْرَحْطُؼَطاػَصَطاػَربََّغاِظيػَصِعغّراَر}

ػوحرطهػاضطصونػاضزغِنػاضحاجػتوسغِقػْيطؼوإضىػَر
ػ

ػ،ػوأعِضؼاػاضِصراِمااػوطرَعَعِوِضُحػاتَيحَغػرتظَياَطَذاضتيػزوجتيػ..ػإضىػ
ػ..ػػديصِبػذاِتَضإضىػأبظائيػَس

ػ

ػييػوأخواِتإضىػإخواِظ
ػاضضواء/ػصالحػأبوػوردةػأبوػعاجمإضىػطحاسظػطحاسظظػذطالػززةػ

ػ

ػ..خطغبّاػسغؼْمػوأشُف..ػػّاطاطإػيػبؼْمأصضِّػ..ػَطْنػاضصراِمػاضروضِظػطدجِدػأدرِةػإضى
ػاِءِاِئَظِاػاألجضََّطَضوُرػِئَظِاػاألوسغاِءاَدَؼُذإضىػ

ػرضطّاػِهِبػغضتطُسػطرغػّاػدضَكػْنَطػإضىػصلؼ
ػاضطتواضَدػعذاػاضططَلػغطّاِطعدغؼمػَجُأ

ػ

ػ
ػْحُطْوٌدػَظِاِصٌرػَذِرْغُفػاضزِّْغنَط



  

  ج
 

ُوُ كُ شُ  ُرٌُيُ دُ قُ تُ ٌر
 

ـ   بفضلوً الذم  للً  الحمدي  نعلػـ، كىػدانا إلػى  لل الذم علمنا مػا لػـ ن ػفٍ  ، الحمدي الصالحاتي  تت
 كجيػوً  جػبلؿً  مػا ينبيػ  لً  للً  حصػى، الحمػدي كال تي  التػ  ال تعػد   عمػوً علػى نً  للً  ، الحمػدي صراطو مستقيـو 

ا . "وً انً سلط كعظيـً  ػاًلحن لىػىا كىاًلػدىمَّ كىأىٍف أىٍعمىػؿى صى لىػ َّ كىعى تىؾى الَّتًػ  أىٍنعىٍمػتى عى رىبِّ أىٍكًزٍعًن  أىٍف أىٍش يرى ًنٍعمى
اًلًحيفى  ًتؾى ًف  ًعبىاًدؾى الصَّ اهي كىأىٍدًخٍلًن  ًبرىٍحمى   (.19" )النمؿ: تىٍرضى

 كبعد:
 (:(انطبلقان مف قكؿ النب  

ـٍ " (:("، كقكلو(1)النَّاسى  مىٍف ال يىٍش يري  اللَّوى  ال يىٍش يري " كفنا فى ىاًفئيكهي، فىػًٍِف لىػ ـٍ مىٍعري ٍف أىتىى ًإلىٍي ي مى
ـٍ قىػػػػػػػػػػػػػػٍد  ىافىػػػػػػػػػػػػػػٍأتيميكهي  ػػػػػػػػػػػػػػكا أىنَّ يػػػػػػػػػػػػػ تَّػػػػػػػػػػػػػػى تىٍعلىمي لىٍيػػػػػػػػػػػػػًو حى ػػػػػػػػػػػػػػا تي ىاًفئيكنىػػػػػػػػػػػػػوي بًػػػػػػػػػػػػػػًو فىػػػػػػػػػػػػػػأىٍ نيكا عى تىًجػػػػػػػػػػػػػديكا مى
(2)" 

 كال نػػا ً  اللً  شػػ رً  بعػدى  – كالتقػػديرً  كالعرفػافً  شػػ رً بأسػػمى معػان  ال أف أتقػدـى  قػػاـً فػػ  ىػذا المي  سػعدن يي 
الػزيف )الػذم ربػان   شريؼً  جٌدم الحاجِّ  بح  ، إلى ف  إتماـً  المساعدةى  ل ى  مف قدـى  إلى  ؿً  –عليوً 

مػا  فيػو  مػارى  دي صي حٍ الذم أى  برعايتو إلى ىذا اليكـً   بيران حتى كصلتي  العلـً  بؿى سي  ل ى  صييران .. ككفرى 
 (.مكحو طي  َّ مف تشجيعو كى ف وي عى رى زى 

 اإلمػاـ  السػكمَّ  الػذيف ميػدكا لنػا ىػذا الطريػؽى  األكائػؿً  نػا ال قػاتً الش ري مكصكؿه إلػى علمائً ك 
، كغيػػرىـ رضػػ  الل ككلػػًدهً  حػػاتـو  كأبػػ  زرعػػةى  كأبػػ  كالقطػػافً  كشػػعبةى  المػػدين ِّ  كابػػفً  كمسػػلـو  البخػػارمِّ 

 .-خير الجزا فجزاىـ الل عف اإلسبلـ كالمسلميف –عنيـ جميعان 
رشػاداتً  وً خبرتًػ فٍ ن  ًمػ، كأمػدٌ يػاتي كٍ طى خى  طكةو خي  ف   ؿِّ  النصيحةى  ل ى  لأسد فٍ إلى مى   الياليػةً  وً كا 

علػػػ  رشػػػيد " :الػػػد تكر األسػػػتاذكمشػػػرف   ، أسػػػتاذمً البحػػػثً  طريػػػؽى  لػػػ ى  أضػػػا ى  كنبراسػػػان  زادان  مػػػا  ػػػافى 
 .إلى النكرً  البحثي  يخرجى ل وً كتكجيياتً  هً يدً كجي  بكقتوً  عل َّ  "، الذم لـ يبخؿٍ النجار

 

                                                           
  رمذمكأخرجو الت ،(4811) رقـ حديث المعركؼ شي رً  ف : باب األدب،  تاب ،(188/ 7) داكد أبك أخرجو (1)

لىةً  الًبرِّ  ،  تاب، أىٍبكىابي (403/ 3)     ا ، بىابي )) اللً  رىسيكؿً  عىفٍ  كىالصِّ ا ى  مى ، حديث  أىٍحسىفى  ًلمىفٍ  الش ٍ رً  ًف  جى  ًإلىٍيؾى
ًديثه  كقاؿ الترمذم: ىىذىا بو، مسلـ، بف الربيع طريؽ مف (،  بلىما1954رقـ )     ًحيحه  حى  .صى

مَّاعي (334/ 4) ال برل أخرجو البييق  ف  السنف (2) دىقىةً  أىٍبكىابً  ،  تاب جي : صى   ًباللً  سىأىؿى  مىفٍ  عىًطيَّةً  التَّطىك ًع، بىابي
، حديث رقـ) عىزَّ     ؿَّ :  تاب، (104/ 3) داكد أبك (، كأخرجو7890كىجى   عىزَّ  ًباللً  سىأىؿى  مىفٍ  عىًطيَّةً  الز اة، بىابي
، حديث رقـ )    ؿَّ   شرط على اإلسناد صحيح حديث : ىذا(73/ 2) حا ـ ف  المستدرؾال (، كقاؿ1672كىجى
 .، كىك جز  مف حديثكلـ يخرجاه الشيخيف   
 



  

  ح
 

 ؛ األسػػتاذً المناقشػػةً  لجنػػةً  ضػػكمٌ عي  لؤلسػػتاذيف الجليلػػيفً  كالتقػػديرً  الشػػ رً  بخػػالصً  تقػػدـي أ مػػا 
جامعػة بال أصػكؿ الػديففػ   ليػة حػديث الشػريؼ كعلكمػو أستاذ ال إسماعيؿ سعيد رضكافالد تكر/ 
 بيزة . -اإلسبلمية

جامعػػة التربيػػة ب ليػػة  فػػ حػػديث الشػػريؼ كعلكمػػو ال أسػػتاذ محمػػد مصػػطفى نجػػـكاألسػػتاذ الػػد تكر/ 
 غزة.  -األزىر

 

ٍاًنوً ، كما ىذا البحثً  ف  قرا ةً  يدو على ما بذاله مف جى   .نصائحى  فٍ مً  سىييقىدِّمى
خالد نبيػؿ أبػك  /الد تكر هي ككلدى  ،رباح أبك عل خالد نبيؿ  /الد تكرى  األستاذى  بش رمٍ  كأخص  

ػكتنسػيؽو  م  كً يىػلي  ، كتػدقيؽو رعايػةو كتكجيػوو  سػفً حي  فٍ ًمػ على ما قػٌدماه لػ ى ) عل  مػا  عى ، كا  ػرا و لرسػالت  مى
 (.إلى النكرً  بيا لتخرجى  يليؽي 

عبػػد الػػرحمف األسػػتاذ/ ك  ،نجػػـمحمػػد مصػػطفى  / األسػػتاذى  :العزيػػزيفً  صػػديق َّ   مػػا كأشػػ ري 
 ف  بح  . ما ل ى يً لمساندتً  علكشصالح 

لػػػػى عمتػػػػ  األ ـى سػػػػتاذةً كا   ملخػػػػص الرسػػػػالة بالليػػػػةً  قامػػػػت ب تابػػػػةً شػػػػريؼ الػػػػزيف التػػػػ   / مػػػػري
 . اإلنجليزيةً 

بالتيطيػػة كال أنسػػى صػػديق  الصػػحف  المصػػكر القدير/أشػػرؼ محمػػد أبػػك عمػػرة الػػذم قػػاـ 
 اإلعبلمية ليـك المناقشة.

 ىا األسػتاذً بعميدً  مم لةن  خاٌصةن  الشريعةً  ك ليةً  ،ةعامٌ  األزىرً  إلى جامعةً  مكصكؿه  كالش ري  
 الشػريؼً  الحػديثً    قسػـً ًسػدرٌ مي  بالػذ رً  كأخػص   ،خاٌصػةن  فييػا كالعامليفى  ،جوسام  أبك عر  /الد تكر
محمػػػد صػػػبلح أبػػػك حميػػػدة،  /الػػػد تكر ىا األسػػػتاذً بعميػػػدً  مم لػػػةن  ،العليػػػا الدراسػػػاتً  ةً كعمػػػادً  ،وً كعلكًمػػػ

 ... وً كمنزلتً  وً بلقبً  ؿ  ،  ي فييا العامليفى  جميعً ك 
ـٍ بأسػمائً  ـٍ كمػا ييحبػكفى أف ييٍنعتػكا بػو، الػذيف حضػػركا  ػذلؾى أشػ ري الحاًضػريفى  يلَّييػ ـٍ كألقػاًبًي ًي

 ليشار كنا ف  ىذا اليـك األغر.
 

ٍمدي  أىفً  نادىٍعكىا كىآًخري                               اٍلعىالىًميفى  رىبِّ  ًللَّوً  اٍلحى
 كالسدادى  التكفيؽى  اللى  أسأؿي  كأخيران 

 
ػ

 



  

  خ
 

 َعَرِبيَّةِ ُمَمخَُّص الرَِّساَلِة ِبالمَُّغِة الْ 
ؿى ىىذا اٍلبىٍحثي مىٍكضيكعان بً  ٍعنىاىىاٍ  الًعلَّةي " نكافً عي تىنىاكى دًِّ ٍيفى  ًعٍندى  الخىاصِّ  ًبمى  تك يقيِّةه  درٍاسىةه _  اٍلميحى

اًذجي  -الًعلَّةً  لتاريخً  نىمى اًتـو  أًب  البفً  الًعلىؿً  ً تابً  ًمفٍ  تىٍطًبٍيًقيَّةه  كى لىى  لؽي طيي  "، كىذا العنكافي الرَّاًزمِّ  حى عى
ًفيَّةن غامضةن  :اٍلًعلًَّة إذىا  ىانىتٍ  ةن  خى  .للعلةً  على المعنى االصطبلح ِّ   كفي ي، فقىاًدحى
قىًد  لىى الرسالةي  احتكتً كى اًتمىةو  ، كأربعةً تمييدو ، ك ميقىدَّمىةو : عى ، كىخى ٍكؿو  : فيصي

ٍكًع، كى  : أىميةى أمَّا اٍلميقىدَّمىةي فىقىٍد بىيٍَّنتي ًفٍييىا يىٍتًن  اٍلمىٍكضي عيكبىاًت الًَّت  كىاجى أىٍسبىابى اٍخًتيىاًرًه، كىالص 
ٍنيىًج ى  مى ؿى اٍلبىٍحًث، كى  ًف  اٍلبىٍحًث كىالدِّرىاسىًة كىاٍخًتيىاًر النَّمىاًذًج كىالتٍَّخًرٍيًج. ًخبلى

 ان فكتعري، الرازمِّ  حاتـو  أب  كابفً  زرعةى  أب ك  حاتـو  ب أل كجزةن مي  ترجمةن  فيشمؿي  أمَّا التمييدي ك 
 (.اللي  )رحموي  أب  حاتـو  البفً  الحديثً  علؿً  ب تابً  ان مختصر 

 كاستعماالتً ، العلؿً  لعلـً  كالنظريةى  التاريخيةى  كال َّاًن  فىقىٍد تضمنا الدراسةى  األكؿي كىأمَّا اٍلفىٍصؿي 
اً  للعلةً  يتبيفي  اٍلعيلىمى ٍكًر اٍلميٍختىًلفىًة، كى ٍبرى اٍلعيصي   بيره  اىتماـه  ليـٍ   افى  العلما ى  أفَّ  راسةً الد خبلؿً  فٍ مً  عى

 بيفى  الـ يفرقك  ل نيـٍ ، كردهً أ الحديثً  بكؿً قى  مداري  علييا   افى  الت  ،الحديثً  علؿً  ف  بيافً  كاسعه 
بالمعنى  للعلةً  نماذجى  على اختيارً  الرسالةً  ف  ىذهً  زتي كقد ر ٌ  ؛المتأخريفى   ما عندى  العلةً  نكع 

 .دراست  ألنيا مكضكعي  ؛الخاصِّ 
ًدٍي ان تىَـّ اٍخًتيىاريىىا ًمٍف  تابً  ، فدرسا  بل يفى كالرابعي  ال الثي  كأمَّا الفصبلفً   أب الٍبًف  العلؿً  حى

اًذجى تىٍطًبٍيًقيَّةن كبرىان ؛ ًلتى يٍكفى نىمى اًتـو الرَّاًزمِّ عيٍنكىافو  مىعى كضعً  ،التطبيقيةً  ف  الدراسةً  وي على ما ذ رتي  ان حى
قىٍد تىمَّ ، وً ف   تابً  حاتـو  أب  ىا ابفي رى  ى ، الت  ذى ةً الرئيس مف علتوً  ةن ، مستنبطرى أك أ   نمكذجو أًل يؿِّ   تً كى

ٍنيىجو المذ كرً  ٍفؽى المى لىى ًحدىةو كى ًدٍيثو عى ًدٍيًث ًمٍف ً تىاًب  قؿي نً أى فى : الدراسةً  ف  مقدمةً  الًدرىاسىةي ل يؿِّ حى اٍلحى
اًتـو  أب اٍبًف  اًشيىةً  ان ر شيمي حى  هي رى  ى ، كاٍلبىاًب اٍلًفٍقًي ِّ الًَّذٍم ذى الحديثً  ـً قٍ رى ، كى كالصفحةً  الجز ً  :ىإل ًف  اٍلحى
مىةو وً ف  تخريجً  طالةً اإل ، مع عدـً حاتـو  أب  ابفي  تىٍرجى ، الدراسةى  ـي دي خٍ إٍسنىاًدًه بما يى  لرجاؿً  مكجزةً  ، كى

يييىا اٍبفي ًمٍف ًخبلًؿ اأٍلىٍسًئلىًة الَّتً  إلييااٍلًعلًَّة الًَّت  أشيري  كبيافً  اًتـو إل   ىافى ييكىجِّ ، سأليـٍ  فٍ مى  ىأب  حى
ًمٍف  أك المتفً  ف  السندً   انتٍ  سكا ه  خرل للحديثً أي  علؿو  فٍ عى  باح ان  ،المذ كرةً  بالعلةً  اال تفا ً  كعدـً 

ًئٍيسىًة الًَّت  نىقىلىيىا اٍبفي  افىًتيىا ًإلىى اٍلًعلًَّة الرَّ اًتـو  أب أٍجًؿ إضى ًؿ أٍسًئلىًتًو، كذ رً  ًف  ً تىاًبوً  حى  فٍ مى  ًمٍف ًخبلى
ـي ، حاتـو  أب  ابفً  غيرً  العلما ً  فى مً  ةى لٌ العً  رى  ى ذى  ًدٍيًث ًمٍف  الحديثً  دراسةى  كأخت ًة إٍسنىاًد اٍلحى ًببىيىاًف دىرىجى

ًديٍ  ٍلقىةو ًف  إٍسنىاًد اٍلحى ًؿ أٍضعىًؼ حى ـ  ذىًلؾى ًمٍف ًخبلى يىًت ٍيثي اٍلقىبيٍكؿي كىالرَّد ، كى  ًث.حى
مَّنىتٍ  اًتمىةي فىقىٍد تىضى افىًة ًإلىى كعشريفى نتيجةن  سبعان  ىاعددي  كبلغى  العلميةى  النتائجى : كىأمَّا اٍلخى ، ًباإٍلضى

. ىاعددي  ، كالت  بلغى كفى كىاٍلبىاًح ً  كفى منيا الدَّاًرسً  ليستفيدى  ؛ي يةً الحد العلميةً  التىٍكًصيىاتً   سبعى تكصياتو
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Abstract 

This research studied a theme titled the problem with it's private 

meaning for  al mohadthein - documetary study for the history of the 

problem and applied models from the troubles' book for Ibn Abi Hatem 

Al Razi. This title is called for the problem if it is hidden, mysterious, and 

striker. In this case, it is in the conventional meaning of the problem.  

This master thesis contains a preface, an introduction, four chapters 

and a conclusion.  

The preface included a brief translation for Abi Hatem, Abi zarah, 

and Ibn Abi Hatem Al Razi. It also included brief and general definition 

of the book of the problems of Hadiths for Ibn Abi Hatem (the mercy of 

Allah is for him). 

The introduction presented the importance of this subject, the 

reasons for it's selection, the difficulties encountered during the research, 

and my methodology of search, study , choosing models and graduation 

Hadiths. 

The first and second chapters included the historical and theoretical 

study of the science of problems, and the scientists' using of problems 

that the scientists had wide and large interest in showing the problems of 

hadiths ; and according to this, they accept or reject the hadith. On the 

other hand, they didn't differentiate between the types of the problems as 

the lates . In this study, I focused on choosing models of the problem in 

it's private meaning.  

The third and fourth chapters studied thirty hadiths which had been 

chosen from the troubles book for Ibn Abi Hatem Al-Razi. They had been 

chosen to be applied models and a proof for what I had said in the applied 

study. I put a tittle for every model or more intensified from it's main 

trouble in his book. I studied every hadith a lone according to the 

mentioned curriculum in the introduction of this study. I transferred the 
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hadith from the book of Ibn Abi Hatem referring in the margin to the 

section, page, hadith's number and juristic section which Ibn Abi Hatem 

had mentioned without a prolongation in it’s graduation and a brief 

translation for it's Isnaad's men which serves the study. Also, I showed 

the trouble which I refered to during the the questions that Ibn Abi Hatem 

had directed to whom he asked. Also, I didn't statisfied with the 

mentioned trouble and searching for other troubles for the hadith whether 

they are in sanad or metn in order to add them the main trouble that Ibn 

Abi Hatem had mentioned in his book through his questions. More over, I 

mentioned the scientists who mentioned the trouble. I concluded the 

study of the hadith by clarification of the degree of hadith's Isnad from 

acceptance or rejection. This is shown from the weakest circle of hadith's 

Isnad.  

The conclusion included twenty Seven scientific results , in addition 

to seven hadithih scientific recommendations; so that, researchers and 

students can benefit.  
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 112 ................................................................................................................. .الصفحة
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 مىةه ميقىدِّ 
 ؿ، كالصبلةي لى مف الزَّ  ةً اليالخ عاؿً كاألفً  كالصفاتً  ف  الذاتً  المطلؽً  ذم ال ماؿً  للً  الحمدي 

الذيف  كالتابعيفى  وً بً حٍ صى كى  وً علؿ، كعلى آلً مف الً  ال الخ القلبً  صاحبً  نا محمدو على نبيً  كالسبلـي 
 :، أما بعدؿو لى خى  يا دكفى كأدائً  األحاديث ؿً تحمٌ  اجتيدكا ف ً 

 القرآفً  علييا بعدى  المتفؽً  التشريعً  مف مصادرً  ال ان ى  المصدرى  عد  ليي  النبكمَّ  الحديثى  فِف 
ـي ةً يفى نً المى  المنزلةً  بيذهً  ا  افى كلمَّ  ،ال ريـ ؛ كاجبان على األمةً  كالمتفي  ندي السَّ  بو مف حيثي  ،  اف االىتما

 نقصاف. أك زيادةو  دكفى  ))نابيِّ نى  على أحاديثً  على الحفاظً     نعمؿى 
 ف  أنكاعً  داخلةه  لةى العً  ألفَّ ؛ ؿلى ىا قائمان على علـ العً دِّ أك رى  األحاديثً  كؿً بي قى  داري مى  كلما  افى  
  مى لٍ ف  عً  ِـّ يً المي  البارزً  رهً كٍ دى لً  ؛العلؿً  علـً  أىميةً على  دؿ  يا، كىذا يى األخرل  لِّ  الحديثً  علكـً 

 ،فيو ةن لَّ عً  د  عى يي  وً نً تٍ أك مى  الحديثً  دً نى سى  ف  أك غلطو  أو طى أك خى  ـو ىٍ كى  أمَّ  ألفَّ  ؛كايةن كرً ، ايةن رى دً  :الحديثً 
 بو. جو تى حٍ مي  دكدان غيرى رٍ مى  الحديثى  تجعؿي  قادحةن  يةن فً خى  ىذه العلةي  كقد ت كفي 

، ةً لٌ حيان خاصان للعً بلى طً تعريفان اصٍ  عى ضى كى  فٍ مى  أكؿي  ىػ(405)تالحا ـأف  ذ رهي  كمف الجديرً 
؛ ةً لَّ عً لٍ دئيان لً بٍ تعريفان مى   افى  وي ألنٌ ؛ كحة بكضي لٌ   العً طى رٍ شى  دٍ دَّ حى كل ف لـ يي ، ف  ىذا المجاؿً  األكؿي  وي كلعلَّ 
ككم، النَّ ": اإلماـ  ،(الحديثً  علكـً  أنكاعً  الشييرة )معرفةً  ة ابف الصبلحمدٌ قى مي كا بً اشتيلي  فٍ ا مى أمٌ 

، كاليمكضي  )الخفا ي  ةً لٌ   العً طً رٍ شى  فٍ كا عى أباني  دقٍ فى ، ىـيرً غى ، أك  يكطً الس  ، أك راق العً يب ، أك أكالطٌ 
ف حى  بلح كىؤال ً الصَّ  كابفي  .(كالقدحي  فيو  كيبحثٍ  ـٍ يت لَّ  ـٍ الذم لى  ف  المعنى الخاصِّ  ةى لٌ كا العً ري صى كا 
بف كالدارقطن ، كا، حاتـو  أب ك  ةى عى رٍ زي  أب ك ، كمسلـو ، يـ،  البخارمِّ لً كً حي كفي   يفى حدٌ مف المي  يابذةي إال الجى 
 ألفٌ  ؛رطيفىذيف الشِّ  على ما خالؼى  طلؽي قد تي  العلةى  كا أفَّ إال أنيـ بينٌ ، ـكأم اليً ، المدين 

  ذلؾى ، ىمابلى يا أك ً يٍ طى رٍ شى  فيو أحدي  بلح أطلقكىا على ما اختؿَّ ابف الصٌ  على عصرً  المتقدميفى 
 ذلؾ. فٍ مً  أطلقكىا على ما ىك أكسعي 

اًتـو  أًب  البفً  الًعلىؿً  "  تابي  ا  افى كلمَّ   علـً  ف  ففَّ  المتقدميفى   تبً  " مف أشيرً  الرَّاًزمِّ  حى
أك  أك أبك زرعةى  أبك حاتـو  إلييا الت  أشارى  ةً لَّ ا غالبان بالعً تفكٍ و ا ٍ كا أحادي ى سي رى دى  فٍ مى  كأفَّ ، ؿً لى العً 
 ةً لِّ أك العً ، نى العاـبالمع ةً لِّ عف العً  بالمعنى الخاصِّ  ةً لَّ لعً ل زو يميتى  دكفى  كل فٍ ، ك قليؿىما كىي غيري 

 .مايي نٍ عى  تٍ جى رى الت  خى 
 زي يٌ مى م طريقان كاضحان يي دً عٍ بى  فٍ مى لً  ـى سي رٍ أى  أفٍ  أجؿً  فٍ مً  ؛اختيارم ليذا المكضكعً  ا جا ى نى ىي  فٍ كمً 

، كذلؾ مف هي دى عٍ بى  فٍ مى بلح فى الصٌ  ابفً  مف عصرً  بى لي يا كغى إطبلقي  رى يً تي الت  اشٍ ، بالمعنى الخاص ةً لِّ العً 
اًتـو  أًب  البفً  الًعلىؿً  " على ذلؾ مف  تابً  تطبيقيةو  نماذجى  خبلؿً   لةى يا العً مف خبللً  برزي " أي  الرَّاًزمِّ  حى

 .كذلؾ بعد الدراسة النظرية، بالمعنى الخاص



  

  ص
 

ٍعنىاىىاٍ  الًعلَّةي ": ىذا البحثى  يتي كقد سمٌ  اصِّ  ًبمى دًِّ ٍيفى  ًعٍندى  الخى  لتاريخً  تك يقيِّةه  درٍاسىةه _  اٍلميحى
اًذجي  -الًعلَّةً  نىمى اًتـو  أًب  البفً  الًعلىؿً  ً تابً  ًمفٍ  تىٍطًبٍيًقيَّةه  كى  ."الرَّاًزمِّ  حى

ـي بأسمائو الحسنى كصفاتً  اللى  كأسأؿي  ىاديان   ى عً مى  أف ي كفى ، ىا إال ىكعددى  و العليا الت  ال يعل
ليوك ، أعتمدي  عليوً  –و كتعالىسبحانى –و ألنٌ ؛ ونً تٍ مى  رً آخً  ىإل هً دً نى سى  حان مف أكؿَّ شدان كفاتً رٍ كمي  ، أستندي  ا 

 صير.النَّ  ـى عٍ المكلى كنً  ـى عٍ كنً ، ناكىك حسبي 
 

  اْلَمْوُضْوعِ  أىمية
 : ًة ًباٍلمىٍعنىى الخاصِّ ًف  اآلًت ال تابًة ًف  مكضكًع العلٌ  ةي أىميٌ ت مفي  
ـى العلًؿ بصفةو خاصٌ  إف العلةى االصطبلحية بصفةو  -1  كم انةه  يمةه عظ ة، ليا منزلةه عامٌ  ة، كعل

 الحديث؛ ألنيا مف أكعرىا مسل ان، كأ  رىا دقةن كغمكضان.  بيف علكـً   بيرةه 
كجكد العلة االصطبلحية ف  مصنفات المتقدميف مف المحد يف جنبان إلى جنب مع العلة  -2

 بالمعنى العاـ.
لؿ الحديث كشركطيـ ف  بياف ف  علـ ع يـكطرقالعلما   مناىج ىاالطبلع كالتعرؼ إل -3

 .ؿالعل
بالمعنى الخاص، كذلؾ بعد تخريج نماذج تطبيقية ليا  ةً على العلٌ  العمؿ على ضرب أم لةو   -4

 حاتـ الرازم. أب مف  تاب العلؿ البف 
 

 

 :أْسَباُب اْخِتَياِر اْلَمْوُضْوعِ 
ا يىًل  تىٍرًجعي أسبابي اٍخًتياًرم ًلٍمكضكًع العلًة ًباٍلمىٍعنىى الخاٌص     :إلىى مى

، كالذم يكجد ف  مصنفات  بار كعلى ىذا النحكا ف  ىذا المكضكع نيدرةي مىٍف  تبك  -1
 المحد يف.

طبلقات العلة  -2 جمع بعض تفاصيؿ علـ علؿ الحديث كفركعو المتعلقة بتاريخ علـ العلؿ كا 
 عملية للعلة بمعناىا الخاص االصطبلح . بمعناىا العاـ كالخاص، مع اإلتياف بنماذجى 

بالمعنى الخاص الذم استقر بعد ابف  ةً عف العلٌ  يرو يس إ را  الم تبة الحدي ية بش  و  -3
 .ف تاريخ العلةع ميمةو  كما يتعلؽ بيا مف أمكرو ، بلحالصٌ 

 

ُعوَباُت الَِّتي َواَجَيْتِني ِخََلَل اْلَبْحثِ   :الصُّ
نيدرة الدراسات السابقة الت  يم ف االستعانة بيا خبلؿ  تابت  ليذه الرسالة، بؿ ما كقفتي  -1

 ال مجردي إشاراتو كتلميحاتو كعباراتو ف  مكضكًع العلًة بالمعنى الخاًص.عليًو ما ىكى إ



  

  ض
 

حاتـ، كليست معلكلةن عند غيره مف  أب المعلكلًة فقط عند ابف  األحاديثبعض  كجكدي  -2
العلما ، ككجكد أحاديث لـ يشر إلى علتيا أك لـ يعليا إال أبك حاتـ أك أبك زرعة كغيرىما 

 ا غيرىـ مف العلما .حاتـ، كلـ يعلي أب عند ابف 
العلؿ "بعض األسانيد ف  الطبعة الت  اعتمدتيا مف  تاب  ف  رجاؿً  أك زيادةو  نقصو  كجكدي  -3

، مع عدـ كجكد ذلؾ عند مف أخرج الحديث نفسو مف أصحاب  تب الحديث "حاتـ أب البف 
خبلؿ  إلى ذلؾ مف . كقد تعرفتي ىذلؾ النقص أك الزيادة كمف أيف أت، كال ييعلـ مصدر ركايةن 

أك  األحاديثإلى التصحيًؼ كالتحريًؼ ف  أسانيد بعض  ةً قرا ت  ل تاب العلؿ. ىذا باإلضافى 
  ذلؾ. متكنيا، كقد اتضح ذلؾ ل  عند تخريج الحديث مف  تب الحديث ركايةن 

  
  :اْلُجُيْوُد السَّاِبَقُة ِفي َمَجاِل اْلِعمَِّة ِباْلَمْعَنى الخاص

دِّ ً أللـ يسبؽ  نَّؼى أٍك  ىتىبى ف  اٍلًعلًَّة أف  ٍيفى السَّابقيفى أك اٍلميٍشتىًيًلٍيفى بيذا الفف،حد مف اٍلميحى صى
ـٍ ي ٍف ىناؾى فىٍصؿه بيفى العلًة بالمعنى الخاصِّ كالعلًة  ةو؛ ألنوي ل ٍعنىى االصطبلح  ًبًصفىةو خاصَّ بالمى

 بالمعنى العاِـّ، ك انٍت  ؿ  كاحدةو منيما ًقٍسمان لؤٍليٍخرىل.
كالمكاقًع المكجكدًة  الشب ًة العن بكتيةً ف  العصًر الحديًث فبعدى التفتيًش كالبحًث ف  أٌما 

، كسؤاًؿ الميتىخصصيفى ف  الحديًث كعلكًمًو، تبيفى ل  أنو لـ ي تٍب أحده ًمفى الباح يفى أًك افيي
نىٍعتي ىينىا، ك  ـٍ ًمٍف الدَّارسيفى ف  مجاًؿ العلًة بالمعنى الخاص  تابةن خاصةن  ىمىا صى ًدٍيً ًي افى مىداري حى
شاراتو خفيفةو إلى العلًة بالمعنى الخاص كبش ؿو  مختصر، كأىـ  الذيفى  خبلًؿ لمحاتو كخطراتو كا 

ـٍ ف  ىذا المجاؿً    :كقفتي على دراساًتًي
 / "أ ري علًؿ الحديًث ف   علؿ الحديثً ف  رسالًتًو للماجستيًر ف   الفحؿٍ  ماىرالد تكري
ـى عف العلًة بالمعنى الخاصِّ عندى المحد يفى بشرطييا اٍختبلًؼ الفقيا ً  الييمكًض -"، كقد ت ل
 .(17-14ف  مقدمًة رسالتو ف  الصفحات مف ) -كالخفاً ، كالقدحً 
(، 30-28ف   تابو "الجامع ف  العلؿ كالفكائد" ف  الصفحات مف ) ماىر الفحؿالد تكر/ 

 نيـ.مكضحان أف العلة بالمعنى الخاص علـ المتأخريف م
يًِّد، كخالدو تحتى إشراًؼ الد تكريًف/  -كعددىـ تسعة-فريؽ مف الباح يف  مى سعدو الحي

ٍيًس ِّ  رى حاتـ الرازم  لو، قد أشاركا إلى  أب الذيف عملكا على تحقيؽ مخطكطات علؿ ابف ، الجي
 (.52-47العلة بمعنيييا ف  الصفحات )

كٍ كاألستاذ/  قد تحدث العلة كأجناسيا عند المحد يف"، ك ابو "ف   ت أبك سيٍفيىافى ميٍصطىفىٍى بىاحي
 (.20-19عف العلة بمعناىا الخاص ف  الصفحتيف )

إنما تحد كا عف العلة بمعناىا ، كىؤال  كغيرىـ ممف كقفت على دراساتيـ أك رسائليـ
كأنيا قد تطلؽ على العلة بالمعنى ، كذ ركا شرطييا، مفيد باختصارو  الخاص )االصطبلح (



  

  ط
 

أك درس أحادي و  ليا ف  ، الرازم حاتـو  أب مف درس منيـ نماذج مف  تاب العلؿ البف أما ، عاـال
إنما ، محمد بف سعكد اإلسبلمية اإلماـمشركع حدي   علم   المشركع الذم تبنتو جامعة 

أك –كى  اليالبة على ال تاب –العلة الت  ذ رىا أبك حاتـ أك أبك زرعة  اقتصركا غالبان على
كلـ ، كىؿ ى  بالمعنى الخاص أك العاـ أك غيرىما، دكف بياف للعلة –كى  قليلة –ذ رىا غيرىما 

 .يتكسعكا ف  استنباط غيرىا مف العلؿ ف  أغلب األحياف م تفيف بما ذ ره السابقكف
أك ذ رىا أبك حاتـ أك أبك زرعة  إليياأما بح   ىذا فلـ يقتصر على العلة الت  أشار 

 ما ىك ملحكظ  -نماذج الدراسة– األحاديثأخرل مف  نباط علؿو است ىاىا إلبؿ تعدٌ ، الرازياف
خبلؿ البحث عند الحديث عف علؿ  ؿ حديث على حدة، مع بياف أنيا علة بالمعنى الخاص أك 

  العاـ.
 

  :َمْنَيِجي ِفي اْلَبْحِث َوالدِّرَاَسِة واْخِتَياِر النََّماِذِج َوالتَّْخِرْيجِ 
ٍنيىًج  ًف  ذلؾى  يلِّ   لىى النٍَّحًك اآلًت أمَّا مى ا ى عى  : ًو فىقىٍد جى

 : َمْنَيِجي ِفي اْلَبْحثِ  -1
كى  طبعة دار السبلـ  حاتـو  أب كاحدة، لعلؿ ابف  خبلؿ دراست  على طبعةو  تي عتمدا

كاحد. كقد قمت بترقيـ  بحلب، كقد رقمت أحادي يا مف قبؿ المحقؽ، كتت كف مف جزأيف ف  مجلدو 
رقيـ محقؽ  تاب العلؿ، مف كاحد إلى  بل يف، كجعلتو قبؿ ترقيـ ترقيمان آخر غير ت األحاديث

 . ، كاضعان المسألة ف  جدكؿإليوالمحقؽ؛    تسيؿ اإلحالة 
، كاالستنباط ِّ  :أما مف حيث المنيجي فقد اعتمدت على المنيجً  لقرا ة  :االستقرائ ِّ

- األحاديثأجؿ اختيار  أبك حاتـ كأبك زرعة مف ىا، كتتبعيا، كبياف العلؿ الت  ذ ر األحاديث
حاتـ  أب ذات العلة بالمعنى الخاص، كجميعيا تـ انتقاؤىا مف  تاب العلؿ البف  -للدراسة نماذجى 
 الرازم.

ذا نقلت نصان أجعلو بيف عبلمت  تنصيص، ذا ران المصدر أك   ،المرجع ف  الحاشيةكا 
 ".ى لمت  "انظر إلبقكاؿ مقدمان على ذ ر المصدر أك المرجع ك ذلؾ األ
 

  :َمْنَيِجي ِفي اْخِتَياِر النََّماِذِج التَّْطِبْيِقيَّةِ  -2
عملتي على انتقا  النماذًج التطبيقيًة للعلة بالمعنى االصطبلح ِّ الخاصِّ المشيكًر عندى 

ٍفؽى ما ذ رتو ف  ، كذلؾى كى دًِّ ٍيفى كقد كضعت ل ؿِّ أيٍنميٍكذىجو أك ؛ تعريًؼ العلًة بالمعنى الخاصِّ  الميحى
مىعى التعريًؼ بالنكًع المكجكًد ًضٍمفى ذلؾى ، عيٍنكانان ميٍنتىزىعان ًممَّا اندرجى تحتىوي ًمٍف أنمكذجو أك نماذجى  أ  رى 

ٍقًمًو المكجكًد ف  الطبعًة الت  اعتمدتييا ًمٍف  تاًب  اًشيىًة غالبان، كأكردتي  يؿَّ حديثو ًبرى العنكاًف ًف  الحى



  

  ظ
 

ككضعت قبؿ الرقـ  كرقـ المسألة، ،إليولباًب الفقي ِّ الذم ينتم  العلًؿ، ميًشيران ف  الحاشيًة إلى ا
 . لييا فيما بعدإ لمة "مسألة"؛    تسيؿ اإلحالة 

 

 : َواألْنَسابِ  األلفاظَمْنَيِجي ِفي َغِرْيِب  -3
كاألٍسماً  كاٍل ينىى كاألٍلقاًب اليريبًة بالش ًؿ، كبينتي المرادى ًمٍف  األلفاظعملتي على ضبًط 

، ميعتمدان على بعضً أللفاظاغريًب  نىٍحًك ذىًلؾى  تًب الليًة، كغريًب الحديًث،  :، كىعىرٍَّفتي باألٍنسىاًب، كى
. اؿو  كاألٍنساًب، المشيكرًة ف   يؿِّ مىجى

 

  :َمْنَيِجي ِفي التَّْخِرْيجِ  -4
رٍَّجتي الحديثى ًمٍف  تًب الحديًث ًركايةن  ؾى على بالسنًد المتصًؿ، كذل مٍ ٍركى كنحًكىا ًمٌما يي  خى

ًبقىدىًر ما احتجتي  سىًب ما ىك مناسب لدراسة المسألة، كى ف  البحًث كف  دراسًة ًعلًَّة الحديًث  إليوحى
ا ييٍذ ىري  بلى مى ، كما كيًجدى ًمًف الًعلًَّة بالمعنى العاـ أ نا ى تخريًج العلًؿ خى أٍك ًعلىًلًو بالمعنى الخاصِّ

ٍلبى البحًث كمتنى بىيٍَّنتيوي، كذلؾى التخريجي يزيدي كينقصي  سىبى تلؾى الحاجًة؛ ألفَّ صي يىٍختىص   هي كجكىرى  وي حى
دىًد تخريًج الحديًث تىٍخًرٍيجان شاًمبلن ًمٍف  تًب الحديًث ؛ ف  العلًة بالمعنى الخاصِّ  كلستي ىينا ًبصى

 .ىنا  لاركايةن كنحًكىا؛ كلـ ي ف ىذا مج
  

َواةِ  -5   :َمْنَيِجي ِفي َترَِاِجِم الرُّ
منيـ، كنسبو،  كاحدو  ببياًف اسـً  ؿَّ ، المذ كريف كالساقطيف منو اإلسنادً  لرجاؿً  ترجمتي 

أك تدليس، أك ما  كنسبتو، ك نيتو، كضبطيا بالش ًؿ، باإلضافًة إلى كفاتو، كما فيو مف إرساؿو 
ا الراكم، مرتبان أقكاليـ حسب م حالةً  كالتعديؿ، حسبى  الجرحً  علما ً  أقكاؿً  كيًجدى منيا، مع ذ رً 

كاحد، أك كجكد أ  ر  يخدـ ترجمة الراكم، مقدمان التك يؽى على التجريح، ف  حالة النقؿ مف  تابو 
للمعدؿ أك المجرح ف  الراكم الكاحد، أما الصحابة فاختصرت تراجميـ؛ ألنيـ جميعان  مف قكؿو 

 عدكؿ، مع اختبلؼ درجاتيـ ف  الحفظ كالضبط، كف  نياية  ؿ ترجمة أذ ر خبلصة القكؿ ف 
 مف مجمكع تلؾ األقكاؿ حسب أصكؿ علـ الجرح كالتعديؿ. الراكم منتزعةن 

ذا لـ أقؼ على  تاب المجرح أك المعدؿ أك غيرىما، ككجدت قكلو ف   تابو  آخر، فِنن   كا 
 قكلو، كنحكىا، ذا ران ف  الحاشية ال تاب الذم نقؿ صاحبو ذلؾ القكؿ.  عف فبلفو  نقؿ فبلفه  :أقكؿ

ف السقط مف السند كبعد ذلؾ أقكـ أبيأتتبع طرؽ الحديث ك فة الساقطيف أما ما يتعلؽ بالركا
م انو ف  السند كسبب السقط  اإلرساؿ أك التدليس  ان بترجمة الراكم المسقط مف سند الحديث مبين

 مف األمكر المعركفة عند المحد يف. ذلؾ التصحيؼ كغير كأأك االنقطاع 
لو فييا مع ذ ر رتبتو  ـى رجً رقـ المسألة الت  تي  إلىفأشير لركاة الم رريف إلى اكأما بالنسبة 

 أك تعديؿ. مف جرحو 
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 ،ابف حجر غالبان  اإلماـفكافقت  اإلسنادلقكؿ الراجح ف  الح ـ على رجاؿ إلى اكأما بالنسبة 
كىذا ف  حالة ، ك تعديؿأ نقاد مف جرحو بعان ف  ذلؾ أقكاؿ التمت، كما خالفتو إال ف  القليؿ منيا

 .(1)الح ـ على أحد الركاةالختبلؼ ف  ا
 

 : َمْنَيِجي ِفي َبَياِن اْلِعمَِّة ِبالَمْعَنى الخاصِّ  -6
رىٍصتي على االجتياًد ف  بياًف العلًة بالمعنى الخاصِّ  كى  تلؾ الت  اجتمع فييا شرطا ، حى

-كبعد إخراج العلؿ الت  ذ رىا أبك حاتـ أك أبك زرعة ، كالقدح ،الخفا  كاليمكض: كىما، العلة
كىك  -، أبحث عف علؿ أخرل ف  السند -كىذا نادر-، أك  بلىما، أك غيرىما -كى  األغلب

 ، كقد أجد بينيا علة بالمعنى العاـ، فأذ رىا ضمف العلؿ.-كىك قليؿ-، أك ف  المتف -األغلب
فيك مف الباحث، سكا  أ اف ذلؾ عند بياف العلؿ، أـ  "ُقْمُت"،كحي ما كرد الفعؿ الماض  

كقد عددت خفة الضبط قليبلن ف  الصدكؽ كنحكه علة قادحة، على منيج أب  حاتـ  ف  غيرىا.
 كمف نحا نحكه.

 
 
 
 
 
 

                                                           
         ما كباعتبار" التقريب مقدمة ف  فقاؿ مرتبة، عشرة ا نت  إلى كالتعديؿ الجرح مراتب حجر ابف كقسـ :ُقْمتُ  (1)

  فأما.  طبقة عشرة ا نت  ف  طبقاتيـ كحصر ، مرتبة شرةع ا نت  ف  أحكاليـ على ال بلـ ل  انحصر ذ رت    
  الناس،  أك ؽ:  بأفعؿ:  إما:  مدحو أ د مف: الثانية. لشرفيـ بذلؾ فأصرح:  الصحابة: فأوليا: المراتب    
  كأ ، متقف أك ،   قة ، بصفة أفرد مف:  الثالثة.  حافظ   قة:  معنى أك ،  قة   قة:  لفظا الصفة بت رير أك    
ليو ، قليبل ال ال ة درجة عف قصر مف:  الرابعة.  عدؿ أك ،  بت       أك ، بو بأس ال أك ، بصدكؽ:  اإلشارة كا 
ليو ، قليبلن  الرابعة عف قصر مف:  الخامسة.  بأس بو ليس       ييـ، صدكؽ أك ، الحفظ س   بصدكؽ اإلشارة كا 
  كالنصب، كالقدر،  التشيع ، البدعة مف بنكع رم  مف ذلؾب كيلتحؽ.  بأخرة تيير أك يخطى ، أك أكىاـ، لو أك   
  فيو ي بت كلـ القليؿ، إال الحديث مف لو ليس مف:  السادسة.  غيره مف الداعية بياف مع كالتيجـ، كاإلرجا ،   
ليو أجلو، مف حدي و يترؾ ما    ال ، يتابع حيث مقبكؿ،: بلفظ اإلشارة كا    عنو ركل مف: السابعة. الحديث فليف كا 
ليو يك ؽ، كلـ كاحد مف أ  ر      تك يؽ فيو يكجد لـ مف: الثامنة.  الحاؿ مجيكؿ أك مستكر،: بلفظ اإلشارة كا 
ليو يفسر، لـ كلك الضعؼ، إطبلؽ فيو ككجد لمعتبر،      عنو يرك لـ مف: التاسعة.  ضعيؼ: بلفظ اإلشارة كا 
ليو يك ؽ، كلـ كاحد، غير    ليو بقادح، ذلؾ مع كضعؼ البتة، يك ؽ لـ مف: عاشرةال.  مجيكؿ: بلفظ اإلشارة كا    كا 
 .  بال ذب اتيـ مف:  عشرة الحادية.  ساقط أك الحديث، كاى  أك الحديث، متركؾ أك بمتركؾ،:  اإلشارة   
 (.75 -74)/  التيذيب تقريب: إلى انظر". كالكضع ، ال ذب اسـ عليو أطلؽ مف:  عشرة الثانية   
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 : َمْنَيِجي ِفي اْلُحْكِم َعَمى اْلَحِدْيثِ  -7
حاتـو غالبان، مف  أب نفات الذ ر، أح ـي على سنًد الحديًث الذم أكردىهي ابفي آبعدى الخيطيكاًت 
، الت  تيكجدي فييا العلةي أك اإلسنادؾى ًمٍف خبلًؿ أضعًؼ حلقةو أك حلقاتو ف  حيثي القىبيكؿي كالرد ، كذل

 العلؿي القادحةي.
 

 : َمْنَيِجي ِفي َتْرِتْيِب اْلَمَصاِدِر َواْلَمرَاِجِع ِفي اْلَحَواِشيْ  -8
مفيد، تار ان  كاحد، فأذ ره ف  الحاشية باختصارو  أك مرجعو  إذا  اف الرجكع إلى مصدرو 

 .المصادر كالمراجع ف  قائمةً تفصيؿ ال
ٍت طىًبٍيعىةي اٍلبىٍحًث أٍف يىتى ىكَّفى ىىٍي ىليوي ًمفٍ  قىًد اٍقتىضى ًة، كتمييدو  :ىىذىا، كى ، اٍلميقىدِّمى ٍكؿو ، كىأربعة فيصي

فىيىاًرسى فىنِّيَّةو. ٍاًتمىةو، كى  كىخى
يىٍتًن ، المكضكًع، كأسبابى اختيارً  أىمية :فقٍد بينتي فييا أمَّا اْلُمَقدَِّمةُ  عيٍكبىاًت الًَّت  كىاجى ًه، كالص 

اًذًج كىالتٍَّخًرٍيًج. ٍنيىًج  ًف  البىٍحًث كىالدِّرىاسىًة كاٍخًتيىاًر النَّمى ييٍكدى السَّاًبقىةى، كمى  كاٍلجي
 مختصر مبينان بش ؿو  ،حاتـ أب كابف ، زرعة أب ، ك حاتـو  ب فيو أل فقد ترجمتي  ما التمييدأو 
  تاب العلؿ. أىمية

 .حاتـ الرازمِّ   أب اإلماـترجمة  - أولً 
زىةه أل -ثانياً  مىةه ميٍكجى . ب تىٍرجى ٍرعىةى الرَّاًزمِّ  زي
زىةه الٍبفً  -ثالثاً  مىةه ميٍكجى . أب  تىٍرجى اًتـو الرَّاًزمِّ  حى
 تعريؼ مختصر لً تىاب العلؿ. -رابعاً 
 نشأة عمم العمل، وفييا  

 دراسة نظرية لتاريخ عمم العمل. األولالفصل 
 : مباحث ةوفيو أربع
 عصر التابعيف. إلىمف العصر النبكم  العٌلة :األول المبَحثُ 
 الراميرمزم إلىالعلة مف بعد عصر التابعيف كأتباعيـ  :الثاني المبَحثُ 
 ما قبؿ ابف الصبلح. إلى الراميرمزم اإلماـالعلة مف  :الثالث المبَحثُ 
 .فالعلة مف ابف الصبلح إلى اآل :الرابع المبَحثُ 

  وفيو أربعة مباحث.: الفصل الثاني
 وفيو مطمباناألول:  المبَحثُ 
  تعريؼ العلة ليةن األول:  المطَمبُ 
 تعريؼ العلة عند المحد يف )اصطبلحان(.: الثاني المطَمبُ 
 شرطا العلة كما يخرج ب ؿ شرط.: الثاني المبَحثُ 
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 : وفيو ثَلثة مطالب: الثالث المبَحثُ 
 ؟.شرطييا أك  بلىما أك لـ يكجد أصبلن  حدي أذا اختؿ إمى العلة ماذا تس :األول المطَمبُ 
 :قسميف إلىـ العلة صؿ ف  التعليؿ كأكؿ مف قسٌ األ :الثاني المطَمبُ 
 اقساـ العلة عند المحد يف.: الثالث المطَمبُ 

 : أربعة مباحث :الفصل الثالث وفيو
 : وفيو األول المبَحثُ 

 .خمسة نماذج لئلعبلؿ بالتدليس
 :الثاني وفيو ثُ المبحَ 

 . بل ة نماذج لئلعبلؿ باالنقطاع
 :الثالث وفيو المبَحثُ 

 .أربعة نماذج لئلعبلؿ بالكىـ
 : الرابع وفيو مطمبان المبَحثُ 
 .أربعة نماذج لئلعبلؿ بالتصحيؼ األول: المطَمبُ 
 أنمكذج لئلعبلؿ باإلبداؿ.: الثاني المطَمبُ 

 : ثَلثة مباحث: الفصل الرابع وفيو
 مطمبان: وفيو األول المبَحثُ 
 زيادة رجاؿ ف  السند كحذؼ رجاؿ مف السند.ب بل ة نماذج لئلعبلؿ : األول المطَمبُ 
 نمكذج لئلعبلؿ باالضطراب.أ: الثاني المطَمبُ 
 : وفيو مطمبان: الثاني المبَحثُ 
 .نماذج لئلعبلؿ بالكقؼ أك الرفع أربعة :األول المطَمبُ 
 .بمخالفة ال قة لمف ىك أك ؽ منوأنمكذج لئلعبلؿ  :الثاني المطَمبُ 
 : الثالث وفيو مطمبان المبَحثُ 
 .أربعة نماذج لئلعبلؿ باإلرساؿ : األول المطَمبُ 
 ف  سند الحديث. نمكذج لئلعبلؿ بِبداؿ راكو أ: الثاني المطَمبُ 

 : وضمنتيا التي: الفيارس الفنية
 .حسب حركؼ المعجـ فيرست المصادر كالمراجع مرتبةن  -1
الترقيـ الكارد ف  الرسالة، مع اإلشارة إلى رقـ مرتبة حسب  األحاديثؼ فيرست أطرا -2

األح اـ ا يى تي نٍ ضمٌ  كقد   حاتـ، كالح ـ النيائ  ل ؿ حديث؛المسألة مف  تاب ابف أب
 ، كالدراسة للمسائؿ الكاردة ف  الرسالة.البحثً  مف خبلؿً  إلييا لتي الت  تكصٌ  النيائية
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منيـ مف  كاحدو  رتبة  ؿَّ  إلىمع اإلشارة ، معجميان  تبيفى فيرست الركاة الذيف ترجمتيـ مر  -3
 .كالتعديؿ حيث الجرحً 

 ال امؿ ف   ؿِّ  -عزكجؿ-فمف الل فِف أصبتي ، ىذا ما أردت تكضيحو ف  ىذه المقدمة
ف كقع خطأه ، الذم استكل على عرشو ش  و  أستيفر  ائمان كد، فيذا مف طبيعة اإلنساف أك كىـه  كا 
ىلو، كآخر أبما ىك  كأف يفتح عل َّ  ،بل عددبكأطلب منو العكف كالمدد  -سبحانو كتعالى-الل

 دعكانا أف الحمد لل رب العالميف.
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 لْ مَ العِ  عممِ  يخِ لتارِ  ةٌ نظريّ  ةٌ دراسَ : األولالفصل 
 دٌ يْ تميِ 

 

اًتـو الرازم، ك  أب  : الٍبفً مفيدة مكجزةن  ترجمةن  كيشمؿي  :التمييد ٍرعىةى الرازييف أب ك  ،وأبيحى  ان كتعريف، زي
اًتـو الرازم أب العلؿ الٍبف "بً تىاب  ان مفيد ان مختصر   ."حى
 

 َحاِتٍم الرَّاِزيِّ  بيَتْرَجَمٌة ُمْوَجَزٌة أل :أولً 
  :اْسُمُو َوَنَسُبُو َوُكْنَيُتوُ 

ٍنظىًل    :العلـ اإلماـىك   .(3)(2)أبك حاتـ الرَّاًزم  ، (1)محمد بف إدريس بف المنذر بف داكد بف ميراف اٍلحى
  :َمْوِلُدهُ 

" ًلدى سنةى خمسو كتسعيفى كمائةو "كي
(4) . 

 : هَوَتََلِمْيذِ  وِ من ُشُيْوخِ  بعٌض 
اًرٌم،  "(5)نيعىٍيـ، كطبقتيما  عىٍبد الل ٍبف ميكسىى، كأب :روى عن ٍبد الل اأٍلىٍنصى بال كفة؛ كمحمد ٍبف عى

الجماىر محمد   مسير، كأب  ًيما ببيداد؛ كأبف خليفة، كطبقتً كاألصمعٌ  كطبقتيما بالبصرة؛ كعٌفاف، كىكذة بٍ 
اظٌ ، كطبقتيما بحمص؛ كسعيد ٍبف الي  ف عيٍ مىاف، كطبقتيما بدمشؽ؛ كأببٍ  مريـ،  أب ماف، كيحيى الكيحى

 .(6)بالنكاح  الٌ يكر كطبقتو بمصر؛ كخٍلؽو 

                                                           
(1)  : ٍنظىًل    ، كقاؿ بنى حنظلة، كىـ جماعة مف غطفاف فتح الحا  الميملة كس كف النكف كفتح الظا  المعجمة ىذه النسبة إلىاٍلحى
    ىذا الدرب رأيتو كدخلتو،  ـ قاؿ حاتـ الرازٌم الحنظلٌ  منسكب إلى درب حنظلة بالرم كداره كمسجده ف  أبك السمعان :  
 أحمد بف محمد بف أحمد البزاز ف  المسجد الحراـ  نا أبك الحسيف على بف إبراىيـ سمعت أبا على الشافعٌ  يقكؿ أنا أبك ب ر   
 مف غطفاف قاؿ : نحف مف مكال  تميـ بف حنظلة  بف أبى حاتـ الرازٌم يقكؿ قاؿ أبالرازٌم سمعت أبا محمد عبد الرحمف   
 (.287-284/ 4ن  )األنساب للسمعا انظر إلى: على ىذا أكلى كالل أعلـ. المقدس : كاالعتماد  
  كالجباؿ قكمس بيف الديلـ ببلد مف  بيرة بلدة كى  الرم، إلى النسبة ىذه األلؼ، بعد الم سكرة كالزال الرا  : بفتحالرَّاًزم   (2)

    اباألنس أفٌ  على الرا  لفتحة كاأللؼ اللساف على كي قؿ يش ؿ مما اليا  على النسبة ألف ،تخفيفان  النسبة ف  الزال كألحقكا   
  .كحدي ان  قديمان  فف  ؿ ف  كالمحد يف العلما  مف جماعة منيا خرج المجرد، النقؿ فييا كالمعتبر فييا للقياس مجاؿ مماال   
 .(33/ 6) للسمعان  األنساب انظر إلى:   

 (.2/112(، كتذ رة الحفاظ: )2/414(، كتاريخ بيداد: )1/349: )البف أب  حاتـ انظر إلى: الجرح كالتعديؿ( 3)
 (.2/128(، كالكاف  بالكفيات: )2/112انظر إلى: تذ رة الحفاظ: ) (4)
يا،: أم: الشيئىاف تىطابىؽى : ييقاؿ: المَُّغةِ  ِفي َوالطََّبَقةُ  (5)   ًإذا الشٍَّيئىٍيفً  بىٍيفى  كطابىٍقتي  ااًلتِّفىاؽي،: كالتَّطابيؽ الميكافىقة،: كالميطابىقةي  تساكى

ا     عىٍلتىييمى لىى جى ، كأىلزقتيما، أم ىـ :اٍلقىٍكـي  كىاًحدو  ٍذكو حى  عى بيكا قىٍكـه  :اِلْصِطََلحِ  َوِفي اٍلميتىشىاًبييكفى ٍسنىادً  السِّفِّ  ًف  تىقىارى ٍسنىادً  ًف  أىكٍ  كىاإٍلً   اإٍلً
ًر، شيييكخي  ىيـٍ  ىىذىا شيييكخي  يى يكفى  ًبأىفٍ  فىقىطٍ      وي  ييقىاًربيكا أىكٍ  اآٍلخى   الراكم تدريبطبؽ(، ك : )/مادة العرب، افلس :ىانظر إل .شيييكخى
    (2/909). 

 (.2/112( كتذ رة الحفاظ: )304/ 20) اإلسبلـ تاريخ (،2/414انظر إلى: تاريخ بيداد: )( 6)
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، كمحمد :روى عنو  ٍبدة ٍبف سيلىٍيمىاف المىٍركىًزم  ٍبف عكؼ الحمصٌ ، كالربيع  يكنس ٍبف عىٍبد األعلى، كعى
د لىٍيمىاف المرادٌم. كأىبيك دىاكي ٍسفىرىاًئيًن ، كآخركف   ر، النَّسىاًئ ك ، ٍبف سي كأبك عكانة اإٍلً

ٍرعىةى  :.كمف أقرانو(1) أىبيك زي
ٍرعىةى الدمشق ٌ   .(2)الرَّازٌم، كأىبيك زي

 : َمَكاَنُتُو َوثََناُء اْلُعَمَماِء َعَمْيوِ 
....اإلماـ": ىب الذ اإلماـقاؿ عنو  دًِّ ٍيفى اًفظي، النَّاًقدي، شىٍيخي الميحى ، طىكَّؼى الًببلىدى، ، الحى ٍكًر الًعٍلـً  اف ًمٍف بيحي
ٍتًف كى  بىرىعى ًف  المى .اإلسنادكى لَّؿى حَّحى كىعى ، كىصى رىحى كىعىدَّؿى ، كىجى نَّؼى مىعى كىصى ًديث  :كقاؿ عنو أيضان  ، كىجى ؿي ً تىابتًو ًلٍلحى كىأىكَّ

مائىتىٍيًف، كىىيكى ًمٍف نيظىرىاً    ىافى  اًرمًف  سىنىًة ًتٍسعو كى لىً نَّوي عيمِّرى بىٍعدىهي اٍلبيخى ًمٍف طىبىقىًتًو، كى  ."(3)أىٍزيىدى ًمف ًعٍشًرٍيفى عىامان  ، كى
ًطٍيبي  فَّاًظ األى بىاتً ": قىاؿى الخى دى األىًئمًَّة الحي اًتـو أىحى ًلٍيًل   .."(4) ىافى أىبيك حى اًلمان ": .كقىاؿى الخى اًتـو عى  ىافى أىبيك حى

ًفٍقًو التَّ  ابىًة، كى حى مىٍف بىٍعدىىيـ...ًباٍخًتبلىًؼ الصَّ ، كى اًفظي ": كقاؿ أيضان  اًبًعٍيفى اًتـو اللَّبَّافي الحى مىٍعتي  :قىاؿى ًل  أىبيك حى قىٍد جى
، فىبىلىييكا قىًرٍيبان ًمٍف  ىبلى  اًتـو الرَّاًزم  ٍنوي أىبيك حى كىل عى . كقاؿ أيضان مىٍف رى المتفؽ عليو، بالحجاز،  اإلماـ":  ىًة آالىؼو

كمحمد بف إسحاؽ ال يسان ،  أب ..سمعت جدم، ك .كالشاـ، كمصر، كالعراؽ، كالجبؿ، كخراساف ببل مدافعة،
اًتـو الرازم ال  أب ما رأيت م ؿ  :سمعنا عل  بف إبراىيـ بف سلمة القطاف أبا الحسف يقكؿ  :كغيرىـ قالكا حى

براىيـ الحرب ، كغيرىما مف علما   :مف، كال بالحجاز، فقلنا لوالي، كال ببالعراؽ قد رأيت إسماعيؿ القاض ، كا 
اًتـو كال أفضؿ منو أب ما رأيت أجمع مف  :العراؽ، فقاؿ ما بالمشرؽ م ؿ  :..، كقاؿ حجاج بف شاعر يقكؿ.حى

ٍرعىةى  أب  اًتـو  أب ك ، زي لىمىةى الحافظ قكلو بفً  كنقؿ الخطيب البيدادم عف أحمد ..،.حى ما رأيت بعد محمد بف  :سى
ًديث كال أعلـ بمعانيو مف  اًتـو  أب يحيى أحفظ للحى اًرم  القاض  قكلوحى ما ": "، كعف مكسى بف إسحاؽ اأٍلٍنصى

اًتـو "، كعف  أب رأيت أحفظ مف   فظ"، كعفف  الحً  إماـه ": نيعىيـ الحافظ قكلو أب كعف ، (5) قة":" قكلو النَّسىاًئ حى
ًديث حافً :" الطَّبىًرمىبة الل بف الحسف   ".(6)تان ان لو، متقنان مت بِّ ظى  اف إمامان عالمان بالحى

ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف  اًتـو  أب قىاؿى عى ًديث سنة تسعو  :يقكؿ أب  سمعتي :" حى كمائتيف كأنا ابف أربع عشرة   تبتي الحى
ًديث أقمت سٍبعى أكؿ سنة خرجت فً  :يقكؿ أب سمعتي :" . كقاؿ أيضان "(7)سنة ما  أحصيتي  سنيفو    طلب الحى

بعد ذلؾ. كخرجت مف البحريف ًإلىى مصر ماشينا،  العددى  ،  يَـّ تر تي (8)فرسخ مشيت على قدمٌ  زيادةن على ألؼً 
                                                           

 (.2/112(، كتذ رة الحفاظ: )2/414انظر إلى: تاريخ بيداد: )( 1)
 (.2/112كتذ رة الحفاظ: )( 304/ 20) اإلسبلـ تاريخ (،2/414انظر إلى: تاريخ بيداد: )( 2)

 .(247/ 13سير أعبلـ النببل  ) انظر إلى: (3)
 .(73/  2)تاريخ بيداد: ك ، (250/ 13أعبلـ النببل  ) انظر إلى: سير (4)
 (.49/7مشيخة النسائ )انظر إلى:  (5)
 (.2/171تاريخ أصبياف)انظر إلى: ( 6)

 (.366/ 1كالتعديؿ البف أب  حاتـ ) انظر إلى: الجرح ((7
؛: الفىٍرسىخي  (8) قىالىتً  الس  يكفي ًبيَّةي  كى ا كىالنَّيىارً  اللٍَّيؿً  فىرىاًسخي : اٍلً بلى اتيييمى فىرىاًسخى  كأىكقاتيما؛ سىاعى ةً  اٍلمىسىافىةً  ًمفى  كىاٍلفىٍرسىخي  األىياـ، كى ٍعليكمى   ًف  اٍلمى

اًحبىوي  ألىف ًبذىًلؾى  سيمِّ ى  ،ًستَّةه  أىك أىمياؿ  ىبلى ىةي : كىاٍلفىٍرسىخي . ًمٍنوي  مٍأخكذ األىرض    ،  أىنو ذىًلؾى  ًمفٍ  كىاٍستىرىاحى  قىعىدى  مىشىى ًإذا صى   كىىيكى  سى ىفى
  يقدر الطكؿ مقاييس مف قديـ كمقياس نىيىارا أىك لىٍيبلن  الزَّمىاف مف كالطكيؿ الفرجة: الفرسخ كقالكا. ميعىرَّبه  فىاًرًس    اٍلفىرىاًسًخ؛ كىاًحدي    
  يلكمتر(. 4828: أم قطع قيرابة )ُقْمتُ .(44/ 3) العرب كلساف ،(681/ 2) الكسيط المعجـانظر إلى: . أىٍميىاؿ ًب ىبلى ىة   
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 يَـّ منيا ًإلىى  ملة ماشينا،  يَـّ ًإلىى دمشؽ،  يَـّ ًإلىى أنطا ية،  يَـّ ًإلىى طىرىسيكس.  يَـّ رجعت ًإلىى حمص، يَـّ ًإلىى الرَّ 
سمعت ييكنيس ٍبف عىٍبد األعلى :" . كقاؿ أيضان "(1)الرَّقًَّة،  يَـّ ر بتي ًإلىى العراؽ.  ٌؿ ىىذىا كأنا ابفي عشريف سنة

ٍرعىةى كأبك حاتـ إماما خي  :يقكؿ  ."(2)راساف بقاؤىما صبلحه للميٍسًلميفأىبيك زي
، االعتقادك طبقات التابعيف، ك ، الزىدك  ،فآتفسير القر ك الجامع ف  الفقو، ك كة، منيا أعبلـ النب :مؤلفاتو

 كغير ىذه ال تب   ير.
 : َوَفاُتوُ 

، ف  شير شعباف، سنة مائتيف كسبع كسبعيف كلو ا نتاف ك مانكف سنة، فرحمو الل  تكف  ف  مدينة الرَّمِّ
 (.3)كاسعة رحمةن 

 

 ُزْرَعَة الرَّاِزيِّ  بيَتْرَجَمٌة ُمْوَجَزٌة أل :ثانًيا
  :ُو َوَنَسُبُو َوُكْنَيُتوُ اْسمُ 
ٍبدً  بفي  اللً  عيبىٍيدي  :اإلماـىك  ٍكخو  بفً  يىًزٍيدى  بفً  ال ىًرٍيـً  عى اٍلقيرىًش    فىر 

ٍرعىةى الرَّاًزم  ، (4)  .(5)أىبيك زي
 : َمْوِلُدهُ 

ًلدى بعدى نىيَّؼو كمائتيًف، كقيؿى    .(6)سنةى مائتيفً : كي
 : هَوَتََلِمْيذِ  وِ ُشُيْوخِ  بعُض 

، كى  :ى عنرو  ًبٍيبو قيرَّةى بًف حى مًَّد بًف سىاًبؽو، كى ،  أب ميحى ٍمًرك بًف ىىاًشـو بلًَّد بًف يىٍحيىى، كىعى ، كىخى ، كىالقىٍعنىًب ِّ نيعىٍيـو
، كى  ٍيًس ِّ ٍبًد الًل األيكى ٍبًد العىًزٍيًز بًف عى ، كىعى مَّدو الفىٍرًكمِّ اؽى بًف ميحى ٍسحى ، كىاً  ٍبًد كىًعٍيسىى بًف ًمينىاقىاليٍكفى ، كىعى يىٍحيىى بًف بي ىٍيرو

طىبىقىًتيً  ، كى ٍنبىؿو ، كىأىٍحمىدي بًف حى سيلىٍيمىافى بًف ًبٍنًت شيرىٍحًبٍيؿى ، كى اًلحو ٍفكىافى بًف صى ، كىصى ًمٍيًد بًف بى َّارو  ـ. الحى
ٍطًم    :روى عنو اؽي بفي ميٍكسىى الخى ٍسحى لىةي بفي يىٍحيىى، كىاً  ٍرمى ، كىحى ٍفصو الفىبلَّسي ٍيدو أىبيك حى مى مَّدي بفي حي ميحى ، كى

ًبٍيعي الميرىاًدم   ٍبًد األىٍعلىى، كىالرَّ ييٍكنيسي بفي عى ، كى ميٍسًلـه بفي  -كىىيـ ًمٍف شيييٍكًخًو  -الرَّاًزم  ، كى اًتـو كىاٍبفي كىارىةى، كىأىبيك حى
ٍبدي الًل بفي أىٍحمىدي، كىأىبيك بى ٍ  ٍلؽه ًمٍف أىٍقرىاًنًو، كىعى اًج، كىخى جَّ ، كىأىبيك بىٍ رو بفي  أب رو بفي الحى دى، كىأىبيك عىكىانىةى اإًلٍسفىرىاًيٍيًن   دىاكي

مًَّد بًف  ، كىأىٍحمىدي بفي ميحى ٍمزىةى، كخلؽه   يره ًمفٍ  أب ًزيىادو  .(7)أٍقراًنًو كغيًرًىـٍ  حى
 

                                                           
 (.359/ 1كالتعديؿ البف أب  حاتـ ) الجرحانظر إلى:  ((1

 (.1/359السابؽ ) المصدرانظر إلى: (2) 
 (.2/113(، كتذ رة الحفاظ: )2/414انظر إلى: تاريخ بيداد: )( 3)
 (.369/ 10) للسمعان  األنساب. قريش إلى النسبة ىذه المعجمة، الشيف آخرىا كف  الرا  كفتح القاؼ بضـ (4)

 تاريخ دمشؽ ك ، (1/199)طبقات الحنابلة ك ، (10/326)تاريخ بيداد ك ، (1/328)البف أب  حاتـ الجرح كالتعديؿ :إلى انظر (5)
 تيذيب التيذيب ك ، (20/124)تاريخ اإلسبلـ ك ، (13/65)لنببل  سير أعبلـ اك ، (19/89)تيذيب ال ماؿ ك ، (38/11)    
 كغيرىا. ،(7/30)    

 (.13/65(، كسير أعبلـ النببل : )12/33انظر إلى: تاريخ بيداد: )( 6)
 (.13/66(، كسير أعبلـ النببل : )12/33انظر إلى: تاريخ بيداد: )( 7)
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  :َمَكاَنُتُو َوثََناُء اْلُعَمَماِء عميوِ 
إماـه :" قىاؿ أىبيك حاتـ

قىاؿ أبك "(1)  ـ بيداد دً ، قى صادقان  م  ران  متقنان  حافظان  ربانيان   اف إمامان :" ب ر الخطيب.كى
بدي  قىاؿ عى ٍير مرة كجلس أىٍحمىدي ٍبف حنبؿ كذا ره. كى ٍرعىةى نزؿ ًعٍندى :" اللًَّو ٍبف أىٍحمىدي ٍبف حنبؿ غى  أب لما قدـ أىبيك زي

ٍير الفرض استأ رت بمذا رة  مىا صليتي : يىقيكؿ يكمان  أب ك ىافى   ير المذا رة لىوي، فسمعت  لىى  أب غى ٍرعىةى عى زي
قىاؿ عىبد اللًَّو ٍبف أىٍحمىدي ًف  مكضع آخر  انكا  شبىابه  ن َّ يا بي  ":اظ؟ قاؿفٌ الحي  فٍ ، مى تً بى يا أى "ب : قلتي أل:" النكافؿ. كى

ٍرعىةى الرازم :قلتي قكا. عندنا مف أىؿ خراساف كقد تفرٌ  ؟ كذ ر منيـ أىبيك زي ـٍ مف ىي
محمد بف يحيى ،ك "(2)

ـٍ م ؿ  كف بخيرو ال يزاؿ الميٍسًلم:" النيسابكرم يقكؿ ٍرعىةى  أب مىا أبقى اللَّو لىيي ـٍ م ؿ ، زي ٍرعىةى  أب ك ىافى لىيي كمىا ، زي
ٍرعىةى يعلـ النَّاس مىا جيلكه أب  ىافى اللَّو ليترؾ األىٍرض إال كفييا م ؿ   .(3).زي

دَّ ىًن  أىبيك زي :" قىاؿ أىبيك حاتـ ، كىىذىا مىا ال كصدقان  ةن انى كصي كفيمان  كفقيان  ٍرعىةى كمىا خلؼ بعده م لو علمان حى
يىذىا الشأف م لو، كلقد  ىافى مف ىىذىا األمر بسبيؿ.بيرتاب ًفيًو، كال أعلـ مف المشرؽ كالميرب مف  ىافى يفيـ 

(4)" ،
قىاؿ ًف  مكضع آخر : كقاؿ اٍبفي ًحبَّافى ، (5)(حفظ آ ار رىسيكؿى اللًَّو ) ًف  مجتيدان  أبا زرعة  ىافى كاللً  اللَّوي  ـى رحً  :كى

ًديث مع الديف كالكرع كالمكاظبة على الحفظ كالمذا رة ةً مٌ ئً أى  دي حى  اف أى "  كقاؿ الخطيبي  ،"(6)...الدنيا ف  الحى
إسحاؽ الصاغان  قكلو ف  ، كنقؿ عف محمد بف "(7) ان قى ران صادً   ً ان، مي ظى ان، حافً نى تقً ان، مي انيٌ  اف إمامان ربٌ ": البيدادم
ًديثو  ًديث ال كفة حى ٍرعىةى عبيد": ذ ره مف حى يا :" الل بف عبد ال ريـ. فقاؿ لو بعض مف حضر ىذا أفادنيو أىبيك زي

ٍرعىةى مف أكلئؾ الحفاظ الذيف رأيتيـ، كذ ر جماعة مف الحفاظ، منيـ الفبلٌ  ٍرعىةى أبا ب ر أىبيك زي س، فقاؿ أىبيك زي
اًتـو الرازم قكلو أب الحفظ مع التقكل كالكرع"، كعف  ألنو جمع ؛أعبلىـ ٍرعىةى عبيد الل بف عبد ": حى حد ن  أىبيك زي

ال ريـ بف يزيد القرش ، كما خلؼ بعده م لو علمان كفيمان، كصيانةن كصدقان، كىذا ما ال يرتاب فيو، كال أعلـ مف 
 ".(8)ف ىذا األمًر بسبيؿو المشرؽ كالميرب مف  اف يفيـ م ؿ ىذا الشأف م لو، كلقد  اف م

مَّد بفي  قىاؿ ميحى ٍرعىةى الرازم عىٍف رجؿو  ؿى ئً سي ": وٍ يى كٍ مي  ى حى  بفً  جعفرى  كى حلؼ بالطبلؽ أىف أبا زرعة يحفظ  أىبيك زي
ًديث ٍرعىةى  :ىؿ حنث؟ فىقىاؿى ، مئت  ألؼ حى ًديث  ىمىا يحفظ اإًلٍنسىاف )قؿ ىيكى  :ال،  يَـّ قاؿ أىبيك زي أحفظ مئة ألؼ حى

ًديث، لَّو أحد(ال  ."(9)كًف  المذا رة  بلث مئة ألؼ حى

                                                           
 (.10/334)الخطيب انظر إلى: تاريخ  (1)
 (92/ 19تيذيب ال ماؿ ف  أسما  الرجاؿ )(، ك 10/327تاريخ بيداد): إلى انظر ((2

 (74/ 13أعبلـ النببل  ) انظر إلى: سير (3)
 .(32/ 7التيذيب ) تيذيب(، ك 10/333تاريخ بيداد)انظر إلى:  (4)
 .(30/ 38دمشؽ البف عسا ر )انظر إلى: تاريخ  (5)
 (.8/407انظر إلى: ال قات البف حباف ) (6)

 (.10/335)الخطيب إلى: تاريخ  انظر (7)
 (.12/33بيداد )انظر إلى: تاريخ ( 8)

 .(19/97تيذيب ال ماؿ ف  أسما  الرجاؿ )ك ، (10/335)الخطيب انظر إلى: تاريخ  (9)
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ًديثو  ؿي  ي :" وٍ يى كٍ اىي ك قاؿ ابف رى  ٍرعىةى فليس لو أصؿ حى لما قدـ :" .. كقاؿ عبد الل بف أىٍحمىدي (1)ال يعرفو أىبيك زي
ٍرعىةى ن لفرض؛ استأ رت ما صليت غير ا": يكمان يقكؿ أب  لو، فسمعتي  ةً رى المذا ى  ، ف اف   يرى أب زؿ عند أىبيك زي
ٍرعىةى على نكافل  أب بمذا رة   وي ف  الحفظ إال  اف اسمي  ما سمعنا بذ ر أحدو  "ك قاؿ أبك يعلى المكصل  ،(2)زي

أ بر مف رؤيتو، إال أبا زرعة الرازم؛ فِف مشاىدتو  انت أعظـ مف اسمو، ك اف قد جمع حفظ األبكاب 
ًديثكالشيكخ كالتفسير،  تبنا بانتخابو بكاسط ستة آالؼ   ."(3)حى

حد ن  أىبيك :" . ك قاؿ أبك حاتـ"(4)ف  الدنيا مف الدنيا إف أبا زرعة أشيري :" األعلى عبدً بف ي  سي قاؿ يكني ك 
ٍرعىةى  كحذقان، كىذا ما ال يرتاب فيو، كال أعلـ مف  عبيد الل، كما خلؼ بعده م لو، علمان كفيمان كصيانةن : زي

 ييٍعًجبيًن  :"قاؿ الذىب ك  ،(5)لو، كلقد  اف مف ىذا األمر بسبيؿالمشرؽ كالميرب مف  اف يفيـ ىذا الشأف م 
ـى   ىً ٍيران  ٍرعىةى  أىًب   ىبلى ٍرحً  ًف  زي لىٍيوً  يىًبٍيفي  كىالتٍَّعًدٍيًؿ، الجى ًفٍيًقوً  ًبًخبلىؼً  كىالمىٍخبىرىةي، الكىرىعي  عى ، أىًب  رى اًتـو رَّاحه  فىًِنَّوي  حى ، "(6) جى

ـي، كقاؿ أيضان: فَّاًظ، دي سىيِّ  اإًلمىا دِّثي  الحي  .(7)الرَّمِّ  ميحى
 

 : مؤلفاتو
ٍرعىةى عدٌ  فمف ، نا  لياليإيا لـ تصؿ ف  ىذا الشأف، ل نٌ  هً رً كتبح   علموو  ةً عى على سى  تدؿ   مؤلفاتو  ةى ترؾ أىبيك زي

 : ىذه المؤلفات
اًرمبياف خطأ  ً تىابي ك الجرح كالتعديؿ،  ً تىابي ك ، ؿٍ لى العً  ً تىابي  أجكبتو على ك التفسير، ك خو، ف  تاري اٍلبيخى

ً تىاب ك ً تىاب أسما  الضعفا ، ك أجكبتو على أسئلة البرذع  ف  ال قات، ك أسئلة البرذع  ف  الضعفا ، 
 المسند. ً تىابي ك الصحابة، 

 يةي الضعفا ، كأجكبتو على أسئلة البرذع  ف  الضعفا . كأما بقٌ  مف ىذه ال تب إال ً تىابي  عٍ طبى ك لـ يي 
 بعد. لـ يصلنا منيا ش  ه  المفقكد؛ حيثي  دادً ف  عً  فتعد    تبوو 

 

 : َوَفاُتوُ 
، ف  شيرً  فِّ ى ف  مدينًة الرَّمِّ كلو أربعه كستكفى سنةن، فرحمىوي  ،كستيفى  بعو ذم الحجًة، سنةى مائتيًف كأر  تيكي

اللي رحمةن كاسعةن 
(8). 

 

                                                           
 .(10/332) الخطيبانظر إلى: تاريخ  (1)
 .(228/ 11أعبلـ النببل  ) انظر إلى: سير ((2

 .(70/ 13) المصدر السابؽانظر إلى:  (3)
 .(74/ 13سير أعبلـ النببل  )ك ، (28/ 38انظر إلى: تاريخ دمشؽ البف عسا ر )( (4
 (.10/333)تاريخ الخطيب ك  ،(19/95انظر إلى: تيذيب ال ماؿ ف  أسما  الرجاؿ ) ((5

 .(81/ 13) النببل  أعبلـ سيرانظر إلى:  (6)
 .(65/ 13) النببل  أعبلـ سيرانظر إلى:  ((7
 (.12/33(، كتاريخ بيداد )2/580مكلد العلما  ككفياتيـ ) انظر إلى: تاريخ( 8)



  

2 
 

 َحاِتٍم الرَّاِزيِّ  أبيَتْرَجَمٌة ُمْوَجَزٌة لْبِن : ثالثاً 
  :ُمُو َوَنَسُبُو َوُكْنَيُتوُ اسْ 
ٍنًذًر، أبك محمدو التًَّميًم    أب عبًد الرحمًف ابًف : اإلماـابفي  اإلماـىك  اًتـو محمًد بًف إدريسى بًف المي  (1)حى

ٍنظىًل   الرَّاًزم    ."(2)اٍلحى
 : َمْوِلُدهُ 

ًلدى سنةى أٍربىًعٍيفى كمائتيفً "  ."(3)سنةى إٍحدىل كأٍربىًعٍيفى  :، كقيؿى "كي
 ه: وَتَلِمْيذِ  وِ ُشُيْوخِ  بعُض 

اًتـو  أب -ًو أبي :َرَوى َعنْ  ٍرعىةى  أب ، ك -حى فىة،، كابًف كىارىةى ، زي   كأىٍحمىدي بف سناف القٌطاف، كأب كالحسف بف عىرى
بالحجاز، كالٌشاـ، كمصر،    يرو  يقٌ ، كيكنس بف عبد األعلى، كخلؽو سعيد األشٌج، كعلٌ  بف المنذر الٌطر 

 ؽ، كالجباؿ، كالجزيرة.كالعرا
يىانجٌ ، كأبك الٌشيخ، كعلٌ  بف عبد العزيز بف  :َرَوى َعْنوُ  سىيٍنؾ الٌتميمٌ ، كيكسؼ المى الحيسيف بف علٌ  حي

مىٍردىؾ، كأىٍحمىدي بف محمد بف الحيسيف البصير، كأبك القاسـ عبد الل بف محمد بف أسد الفقيو، كأبك عل  حمد بف 
براىيـ بف محمد الٌنصراباذٌم، كأبك عبد الل اإلصبيانٌ ، كا   براىيـ كأىٍحمىدي ابنا محمد بف عبد الل بف يزداد، كا 

 ."(4)سعيد عبد الل بف محمد الرازم، كعلٌ  بف محمد القٌصار، كآخركف   ر
  :َمَكاَنُتُو َوثََناُء اْلُعَمَماِء عميوِ 

ـي  نقؿ ، حيث قاؿعبدالل الزٍَّعفىرىانً  أب عف  البيدادم   الخطيبي  اإلما ركل ابف صاعدو ببيدادى ف  أيامو ":   
ًدي ان  أخطأ ف  إسناده، فأن ر عليو ابف عيٍقدىةى الحافظي، فخرج عليو أصحاب ابف صاعد كارتفعكا إلى الكزير  حى

اًتـو  أب  فقاؿ اٍبف ؟إليو عي كنرجً  ؿي مف نسأى :" عل ِّ بف عيسى، كحبس بفى عقدةى، فقاؿ الكزير  إليوقاؿ ف تب ، حى
ًديث على ما قاؿ ابفي الكزير يسألو عف ذلؾ، فنظر كتأمٌ  بذلؾ، فأطلؽ ابفى عيٍقدىةى  إليوف تب  ةى عقدى  ؿ، فِذا الحى

كارتفعى شأنيوي 
اًتـو  أب كقد علؽ عبدالرحمف المعلم  على القصة مشيدان بم انة اٍبفي  ،"(5) كقد  اف ف  ": فقاؿ ،حى

حاتـ مع بعد أب  ا قرب منيا، فلـ يقع االختيار إال على ابف ظ ببيداد كمافٌ ذاؾ العصر جماعة مف  بار الحي 
 "(6)بلده الجرح كالتعديؿ

                                                           
: بفتح التا  المنقكطة مف فكؽ بنقطتيف كفتح اليا  المنقكطة مف تحت بنقطتيف كالميـ بعدىا بتحريؾ الحرفيف األكليف، ( 1)  التٍَّيًم  

 (.3/120)  معان األنساب للس انظر إلى: تيـ، كىك بطف مف غافؽ ممف  اف بمصر. إلىكىذه النسبة     
 ..(97/ 19تيذيب ال ماؿ ف  أسما  الرجاؿ )ك ، (10/335)الخطيب انظر إلى: تاريخ  (2)
 (.13/263سير أعبلـ النببل  ) :انظر إلى( 3)
 (.7/533انظر إلى تاريخ اإلسبلـ )( 4)
 (.6/147بيداد )انظر إلى: تاريخ ( 5)
 (.1/7) مقدمة الجرح كالتعديؿانظر إلى:  (6)
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اًتـو  أب قاؿ اٍبفي  ًديث حتى قرأت القرآف على الفضؿ بف شاذاف الرازم،  ـ  أب لـ يدعن  :" حى اشتيؿ ف  الحى
ًديث  اًتـو  أب . كقاؿ اٍبفي "(1) تبت الحى ئتيف كما احتلمت بعد، فلما سنة خمس كخمسيف كما أب رحؿ ب  :" حى

كف  ىذه السنة :" بف إبراىيـ . كقاؿ عل ي "(2)؛ حيث أدر ت حجة اإلسبلـأب  رَّ سي بلينا ذا الحليفة احتلمت، فى 
ًدي و عف سفياف، ك مف مشايخ م ة الكارديف علييا ئسمع مف ابف المقر  كسمع ف  انصرافو مف الحج سنة  ،حى

 :"الخكارزم  بف أىٍحمىد كقاؿ عل ي ، (3)..و.أبييخ ال كفييف مع سعيد األشج، كمشا أب ست كخمسيف مف 
اًتـو يقكؿ أب عبد الرحمف بف  سمعتي   لمجالسً  ـه ا مقسٌ نى نيارو  ؿ  ،  ي أشير، لـ نأ ؿ فييا مرقةن  سبعةى  ا بمصرى نٌ  ي  :حى

 فرأينا ف  طريقنا سم ةن ، ىك عليؿه  :، فقالكاان ل  شيخ الشيكخ، كبالليؿ النسخ كالمقابلة فأتينا يكمان أنا كرفيؽه 
، فلما صرنا إلى البيت حضر كقت مجلس، فلـ يم ننا إصبلحو كمضينا إلى المجلس، فلـ اأعجبتنا، فاشتريناى

ال  :نػزؿ حتى أتى عليو  بل ة أياـ، ك اد أف يتيير، فأ لناه نيئان؛ لـ ي ف لنا فراغ أف نعطيو مف يشكيو.  ـ قاؿ
 سنة الطيران  حماد بف محمد مع كحج أبيو مع رحؿأنو ": كذ ر الذىب  ،"(4.)يستطاع العلـ براحة الجسد...

 كستيف، أربع سنة أصبياف إلى رحؿ  ـ كستيف، ا نتيف سنة كمصر الشاـ إلى بنفسو رحؿ  ـ كمائتيف ستيف
 الكليد أبك قاؿ. شا  ما بيا يعمؿ إليو نفسؾ فسلـ حاتـ ابف مع صليت إذا: القزكين  الل عبد أبك ل  قاؿ

  ."(5)"حافظ  قة حاتـ أب  ابف: الباج 
قاؿ ل  أىبيك  :يقكؿ سمعت أبا حاتـو  :سمعت الحسف بف الحسيف الدرستين :" كقاؿ أىٍحمىدي بف عل  الرقاـ 
ٍرعىةى  ًديثً  على طلبً  صى ما رأيت أحرى : زي  :ابن  لحريص، فقاؿ الرحمفً  إف عبدى : لو منؾ يا أبا حاتـ. فقلتي  الحى

و! أبي فٍ عف اتفاؽ   رة السماع لو كسؤاالتو مى  الرحمفً  فسألت عبدى :" . كقاؿ الرقاـ"(6)ظلـ مف أشبو أباه فما
 دخؿ البيت ف  طلب ش  و ربما  اف يأ ؿ كأقرأ عليو، كيمش  كأقرأ عليو، كيدخؿ الخبل  كأقرأ عليو، كي :فقاؿ
كقاؿ أبك "، (8)ؼ لعبد الرحمف ذنبان كمف يقكل على عبادة عبد الرحمف، ال أعر :" كقاؿ أبك حاتـ"، (7)عليو كأقرأي 

اًتـو إذ خرج مف الس ة، كعبد الرحمف ف  الصبلة يصل  بالناس على رأس  أب مع   نتي ": التٍِّرًمًذمٌ الفضؿ  حى
كقاؿ ، "(9) يأ ل  أف أعمؿ ما يعمؿ عبد الرحمفال يتيٌ  :الرحمف،  ـ قاؿ ؼ يا عبدى خفِّ : مس نو، فكقؼ فقاؿ

ـي  اًنٍيؼى ال  يرة، منيا ً تىابي ": السٍَّمعاًن    اإلما نَّؼى التَّصى األعماؿ،  الجرح كالتعديؿ، ك كابي  مف  بار األئمة، صى

                                                           
 .(534/ 7اإلسبلـ )ر إلى: تاريخ انظ (1)
 .(5/ 1كالتعديؿ البف أب  حاتـ ) انظر إلى: الجرح ((2

 سير السلؼ الصالحيف إلسماعيؿ بف محمد األصبيان  ك (، 361/ 35دمشؽ البف عسا ر )انظر إلى: تاريخ  (3)
   (/1233). 
 .(1236 /السلؼ الصالحيف إلسماعيؿ بف محمد األصبيان  )انظر إلى: سير  ((4
 (.35/ 3: )الحفاظ تذ رةانظر إلى:  ((5
 (387/ 24ال ماؿ ف  أسما  الرجاؿ ) انظر إلى: تيذيب ((6
 .(388/ 24) المصدر السابؽانظر إلى:  ((7
 .(534/ 7اإلسبلـ )انظر إلى: تاريخ  ((8

 (362/ 35دمشؽ البف عسا ر )انظر إلى: تاريخ  (9)
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اًرمً كغيرىما،  ـى ": أبك يعلى الخليل  اإلماـقاؿ ، ك "(1) كميٍسًلـو  سمع جماعةن مف شيكخ اٍلبيخى  أب و، ك أبيأخذ عل
ٍرعىةى  دً ، زي يث الصحيح مف السقيـ، كلو مف التصانيؼ ما ىك أشير ك اف بحران ف  العلـك كمعرفة الرجاؿ كالحى

مف أف يكصؼ ف  الفقو، كالتكاريخ، كاختبلؼ الصحابة، كالتابعيف، كعلما  األمصار، ك اف زاىدان ييعىد  مف 
 ".(2)األٍبداؿٍ 

اًتـو كم ان أب  لخليل  ميًشيدان بعلك مرتبة اٍبفً ا اإلماـعلى قكؿ  الذىب    ظي الحافً  ؽى كقد علٌ   وي ً تىابي ": فقاؿ توً حى
  بيره  ةي ميجلدات، كلو مصنؼه ف  التفسير عدٌ  وي ف  الجرح كالتعديؿ يىٍقًض  لو بالرتبة المينيفة ف  الحفظ، كً تىابي 

ٍيًميًَّة يدؿ    ".(3)ًتوً على إمامى  ف  الردِّ على الجى
،  عى مى جى  ف..، ك اف ممٌ .ال بت ظً الحافً  ال بت ابفي  ظي الحافً ": الذىب    ظي كقاؿ الحافً  ليكَّ الركايًة كمعرفًة الفىفِّ عي

ٍرح كالتعديؿ، كالتفسير ال بير، كً تىاب العلؿ ةي عى النافً  بي كلو ال تي  اًتـو ف  العلؿ  أب ". كً تىاب اٍبفي (4) ً تىاب الجى حى
ـي قاؿ عنو  و، حيثي ف  مجالً  قيـه  عظيـه  ً تىابه  ًدي وو  محمده  اإلما ا كمنٌ ": العلؿ بً تي عف  ي  ال ىتٌاًن ي ف  معرض حى

اًتـو  أب .. كالٍبفي .األحاديث تب ف  العلؿ، أم علؿ  كقاؿ  ،"(5)كىك ف  مجلدو ضخـو مرتبو على األبكاب، حى
ًدي و عف ً تىابو، ك  مصطفى األستاذ ، متداكؿه  كىك مطبكعه ": نو ذ ر فيو العلؿ الخفية كالظاىرةا  باحك عند حى
و فى مصنٌ  ، إال أفٌ النفعً  ـي عظي جليؿه   ـ الصبلة، كى ذا، كىك ً تىابه الطيارة،  "،(6)على األبكاب الفقيية مرتبه 
 ."(7)ة، فيك غير خاصو بالعلؿ الخفية  ما يظفة، كالجليٌ الخفيٌ ": فيو العلؿ رى ذ ى 

 : مؤلفاتو
اًتـو عدٌ  أب قد ترؾ اٍبفي  ف  الفقو،  ؼى ف  ىذا الشأف، فقد صنٌ  هً رً كتبح   على سعة علموو  تدؿ   ة مؤلفاتو حى

 كف  اختبلؼ الصحابة كالتابعيف كعلما  األمصار.
كلو ، ضخـه  )الرد على الجيمية( مجلده  ، كً تىابي مجلداتو  ةأربع، كالتعديؿ( ف  )الجرحً  نفيسه  كلو ً تىابه 

 بأسانيده، مف أحسف التفاسير. تو آ اره ف  عدة مجلدات، عامٌ  (  بيره )تفسيره 
 

 : فمن ىذه المؤلفات
، بياف خطأ محمد بف إسماعيؿ ف  تاريخو ، كالمراسيؿك ، كىك ً تىابنا ىذا، ؿعلكال، الجرح كالتعديؿ

 تفسير القرآف العظيـ. كجميع ىذه ال تب مطبكعة.ك 
 

                                                           
 (.4/286للسمعان  ) انظر إلى: األنساب( 1)
 (.2/683) انظر إلى: اإلرشاد( 2)
 (.3/34الحفاظ ) انظر إلى: تذ رة( 3)
 (.588-2/587االعتداؿ ) انظر إلى: ميزاف( 4)
 (.148الرسالة المستطرفة )/انظر إلى: ( 5)

  ث البف علؿ الحديانظر إلى: بكاب الفقيية فبدأ  تابو بقكلو " بياف علؿ أخبار ركيت ف  الطيارة". أم رتب  تابو على األ (6)
 (.391/ 1أب  حاتـ )   

 (.260كأجناسيا عند المحد يف )/ انظر إلى: العلة( 7)
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  :َوَفاُتوُ 
، سنةى سبعو كعشريفى ك بل مائةو، كلو بضعه ك مانكفى سنةن (1)تيكف  ف  مدينًة الرَّمِّ " رَّـو ، ف  شيًر ميحى

(2) ،
 .(3)اسعةن فرحمىوي اللي رحمةن ك 

 

  :عام ومختصر لِكتَاب العمل تعريفٌ  :رابعاً 
  :اسم الِكتَاب: أولً 

اًتـو ف  أكؿ كرقةو  أب اٍبفي  بى تى قد  ى  -1 كىذا الذم اشتير بيف ) (4)-ؿالعل أكؿ "ً تىاب -قاؿ  ف  الً تىابً  حى
 .(المحد يف كالعلما 

اًتـو ( أب خر للً تىاب كىك المعركؼ المشيكر )علؿ اٍبفي آ كىناؾ اسـه  -2  .حى
اًتـو عف غيرهً  أب  اٍبفً  زكا ً تىابى ميٌ  العلما ى  لعؿَّ  :قمتُ  اًتـو  أب  اٍبفً  ؿي لى عً  :بقكليـ حى  .حى

 

 :بالِكتَاب التعريفُ  :ثانياً 
اًتـو  أب  العلؿ الٍبفً  ً تىابى  إفَّ  ، بعد  تاب العلؿ البف ؿلى العً  ف  علـً  بً تي ال ي  عً مف أكسى  ق(،327)تحى

نا  امبلن مختص ف  علؿ ليإ كصؿى  ً تىابو  ؿي كىك أكٌ  لةن أ( مس2840) ةى قرابى  ـي ضي يى  يك ً تىابه ف ق(23المدين )ت 
ًديث ـ ف  الجرح أعلؿ  انت ف  الأسكا   ،ىميتو كفضلو كسعة العلكـ الت  جمعياأكاتفؽ المحد كف على ، الحى
 .، أـ ف  غير ذلؾ كالتعديؿ

اًتـو أل أب بف  الرحمفً  عبدً  ةى لى أسئً : ىذا الً تىاب ؿي مى كيش ٍرعىةى  أب و ك بيحى أك سماعاتو منيما، ك ليا تدكر ، زي
، أب  لتي أس :نحكاألش اؿ  ة كاألسانيد الت  يعترييا الخلؿ كالخطأ. كعبارتو تأت  بأحدً علٌ المي  األحاديثعلى 
اال" أك يذ ر ق" :سبؽ بعبارةأبا زرعة كقكليما قد يي  ، سمعتي أب  كأبا زرعة، سمعتي  أب أبا زرعة، سألت  سألتي 

رأم أحدىما  ـ رأم اآلخر، كالجدير بالذ ر أف اتفاقيما ىك السائد كاليالب ف  ىذه األجكبة. كىذا يشيد ليذا 
 ."(5)العلـ بكحدة منطقة كمنيجية

 فبدأ بمقدمةو  ؼً نٌ صً مف المي   بيرةن  عنايةن  ف  العلؿ لق ٌ  ً تىابو  أكؿي  للً تىاب فيذا الً تىابي  وطريقة عرض اأم
ًديث ك  فييا عف علـً  ـى ا ببسـ الل الرحمف الرحيـ كت لٌ بدأى كرتبو على ، ىميتو كفضلو بما فييا علـ العلؿأالحى

النذر، كل ف رغـ ىذا الترتيب إال أف اتساع أبكابو  ببىابً  الطيارة،  ـ الصبلة، كانتيا ن  ببىابً  ان أبكاب الفقو، بد 
                                                           

  الٌركا  علييا شددت إذا راكو  فأنا رٌيا أركم الراكية على ركيت مف فأصلو عربٌيا  اف فِف  انيو، كتشديد أٌكلو، بفتح :الرَّمٌ  (1)
    :   السابلة طريؽ على الحاجٌ  محطٌ  كى  كالخيرات، الفكا و   يرة المدف بلـكأع الببلد أٌميات مف مشيكرة مدينة ى  والرَّيِّ

 .(116/ 3) البلداف معجـ :انظر إلى. فرسخا كستكف مائة نيسابكر كبيف بينيا الجباؿ، ببلد كقصبة    
 (.13/269(، كسير أعبلـ النببل :)2/683)(، كاإلرشاد:2/658ى: تاريخ مكلد العلما  ككفياتيـ:)انظر إل( 2)

 (.392-388/ 24تيذيب ال ماؿ ف  أسما  الرجاؿ ) :انظر إلى (3)
 (، كانظر إلى:2/445كيقكؿ ف  آخر ال تاب )"آخر  تاب العلؿ كالحمد لل رب العالميف"(، انظر إلى: علؿ ابف أب  حاتـ ) (4)
 ( .1/387مقدمة المصنؼ ف  ال تاب المحقؽ )علؿ ابف اب  حاتـ( )   
 .(85/ 1لؿ الترمذم )ع انظر إلى: شرح (5)
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ًديث ذ ر علليا، كىذه (2840ف  ىذا الً تىاب قرابة)طلكب منو ك تجعؿ مف الصعكبة بم اف الكصكؿ إلى الم حى
العلؿ متنكعة ك  يرة، فمنيا العلؿ الخفية  ا تشاؼ اإلرساؿ كاالنقطاع، كأخرل بالقكادح الظاىرة  المن ر 

ًعيؼ، كالمكضكع  أىميةكاألسانيد.، كترجع  األحاديثعف  خبلؿ ال بلـً  الرجاؿ في  مب ك ةه  ةي كأما مادى  .كالضى
لى إمامة الرجليف العظيميف، ىذا ال ً  ٍرعىةى ك  أب تىاب إلى مادتو اليزيرة ف  العلؿ كالرجاؿ، كا  اًتـو  أب زي لى ، حى كا 

 ."(1)بتيى منو أقرب مف غيره مف  تب العلؿ األخرل...تبكيبو الذم يجعؿ الحصكؿ على المي 
  :ىكك يز ىذا الً تىاب عف غيره يمٌ ف ما أبيالعلؿ  كمف خبلؿ استقرائ  ل تاب

 .(2)فٍ نى السي  ةي بكاب الفقيية كى  طريقى ألعلى ا األحاديثف مؤلفو قاـ بترتيب إ -1
اًتـو علـ  بل ة أئمة كىـ أب جمع اٍبفي  -2 ٍرعىةى  كأبك  ،هك أب حى سكا   اف ف  رجاؿ  ،و الخاص فيويأكر  ،زي

  .ك المتفأ األحاديث
رٍ حاديث أجاب عنأك  ،بك حاتـأيا نأحاديث أجاب ع تضمف ال تاب -3 جاب أكىناؾ أحاديث  ،عىةى يا أىبيك زي

  .، كما أجابا عنو أك أحدىما ىك اليالب على ال تاب(3)حاديث أجاب عنيا غيرىماأك  ،ف معان اعنيا اال ن
عل  بف  اإلماـبف حنبؿ ف  ً تىاب العلؿ كمعرفة الرجاؿ ك  أىٍحمىد اإلماـ :م ؿ غيرهً  مف علـً  ؼي لً المؤٌ  أفاد -4

  .(4)العلؿف  ً تىاب  ، كيحيى بف معيفالمدين 
اًتـو ر  أب جعؿ اٍبفي  -5 ًديثيو الأحى ًديث مع  ،خاص ف  الحى  .(5)ةصليه األرً مصادً  ىلإعزك الحى
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                           
 .(85/ 1علؿ الترمذم ) انظر إلى: شرح (1)
 (، كختـ 1( مسألة رقـ )1/11فبدأ ال تاب بػ )باب بياف علؿ أخبار ركيت ف  الطيارة ( انظر إلى: علؿ ابف أب  حاتـ ) (2)
 (.2840) ( مسألة رقـ2/445انظر إلى: علؿ ابف أب  حاتـ )  تابو ف  أخر باب بقكلو )باب ف  النذر(   
 (،  اإلماـ أحمد.12،15-8( مسألة رقـ )15-1/13انظر إلى: علؿ ابف أب  حاتـ )(3) 
 ( مسألة رقـ 1/408(، )832( مسألة رقـ )1/280(، )378( مسألة رقـ )1/136علؿ ابف أب  حاتـ )انظر إلى:  (4)
   (1224.) 
 (، كلـ يقـ بيا إال نادران. 1279( مسألة رقـ )1/425(، )1274( مسألة رقـ )1/11انظر إلى: علؿ ابف أب  حاتـ ) (5)
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 لِ مَ العِ  مِ مْ عِ  ةُ أَ شْ نَ 
 .لْ مَ العِ  عممِ  لتاريخِ  ةٌ نظريّ  ةٌ دراسَ  األول الفصلُ 

 : مباحثَ ُة عَ وفيو أربَ 
 عصر التابعيف. ىمف العصر النبكم إل ةالعلٌ  :المبَحُث األول

 .الراميرمزملى مف بعد عصر التابعيف كأتباعيـ إ ةالعلٌ  :الثاني المبَحثُ 
 بلح.ما قبؿ ابف الصٌ  ىإل الراميرمزم اإلماـة مف العلٌ  :الثالث المبَحثُ 
 ف.ح إلى اآلبلابف الصى  مفة العلٌ  :الرابع المبَحثُ 
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 األول المبَحثُ 
 ينعصر التابع ىالعصر النبوي إل من العّمة

 ر النبويالعصُ : أولً 
ًديثً  علـً  ةً ى لنشأى األكل ةً حظى اللٌ  منذي  أى شى نى  ةً العلٌ  ـى لٍ عً  إفَّ  ـى كذلؾ أل ؛كركايتو الحى حد األسس أ د  عالعلؿ يي  ف عل

ًديث علـً  الميمة الت  قاـ علييا بنا ي  خبلؿ الت بت كالتحرم ف   ؿ الجانب النقدم فيو كذلؾ مفش ٌ إذ يي  ،الحى
نيكا ًإٍف : اؿ تعالىحيثي ق ،مف الل تعالى فيو بأمرو  بتي كقد بدأ الت ٌ ، كركايتيا ثاألحاديسماع  }يىا أىي يىا الًَّذيفى آمى

 } ا فىعىٍلتيـٍ نىاًدًميفى لىى مى يىالىةو فىتيٍصًبحيكا عى ا ًبجى ـٍ فىاًسؽه ًبنىبىِو فىتىبىيَّنيكا أىٍف تيًصيبيكا قىٍكمن ا ى ي  .(6: الحجرات)جى
ـى  على أفٌ  م اؿو  خيري  ()النب   كقد  اف فعؿي  ًديثً  عل ـى  الحى ال ينفؾ أحدىما  وً كظل العلؿ  الش  ً  كعل

ٍيرىةى  أب فىعٍف  ،(رضكاف الل علييـ) ةً مف الصحابى  ماـ جمعو أ () النب ي  تى ت بٌ  خر، حيثي عف اآل أىفَّ رىسيكؿى  :ىيرى
رىؼى ًمفى اٍ نىتىٍيًف، فىقىاؿى لىوي ذيك )اللَّوً  رىًت الصَّبلىةي، أى  :دىٍيفً الي( اٍنصى ؟ فىقىاؿى رىسيكؿى ـٍ نىًسيتى يىا رىسيكؿى اللَّوً أىقىصي
دىؽى ذيك ": ()اللَّوً  ـى رىسيكؿى اللًَّو ) :فىقىاؿى النَّاسي  ،"دىٍيفً اليأىصى ، فىقىا ـٍ ،  يَـّ نىعى لَّـى يىٍيًف،  يَـّ سى لَّى اٍ نىتىٍيًف أيٍخرى (، فىصى

دى ًمٍ ؿى سي  ، فىسىجى ؿى  ىبَّرى كًدًه أىٍك أىٍطكى جي
 (1). 

ًدي ولقد  اف ىذا احتياطان منو ) :قمت  ية.العملٌ  باألح اـً  ان  اف متعلق وي نٌ أ ةن خاصٌ ، ( لحى
 

 ن اهلل عمييم ارضو  بةِ الصحاَ  عصرُ : ثانياً 
ًديث عمكمان كاىتماـ المحد يف بعلـ العلؿ يندرج ضمف  بتاريخً  مرتبطه  ؿً لى العً  علـً  إف تاريخى  علـ الحى

ًديث  اى يً كأدقٌ  جزا ً ىذه األ رؼي شى أه، بؿ ىك رً مف عناصً  و كعنصره مف أجزائً  ألنو جز ه  ؛اىتماميـ ال ل  بعلـ الحى
ـي دى كلذلؾ بى ، اظفٌ يا باتفاؽ الحي كأجلٌ  ت فييا بدأ منذ عصر الصحابة رضكاف الل خبار كالت بٌ األ بنقؿً  أ االىتما

 عباسو  كابفي ،طالب  أب بف  كعل ي  ،بف الخطاب ذلؾ عمري ىـ ف  ك اف مف أشدٌ  ()علييـ بعد كفاة النب  
 .(2)(رض  الل عنيـ أجمعيف)

 : ومن ىذه األمثمة
ٍنوي(.  ت الصديقتثبّ   )رىًض ى اللَّوي عى

ٍنوي(  ب رو  كأبف اف سيدنا  ًديثً  مف الصحابة كاحتاطى  تى مف ت بٌ  ؿى كٌ أالصديؽ )رىًض ى اللَّوي عى اللًَّو  رىسيكؿً  لحى
() ، ًا ىٍت ًإلىى  فعىف دَّةى جى ، أىٍخبىرىهي أىفَّ اٍلجى ٍيبو ةى ٍبفى ذيؤى ، أىفَّ قىًبيصى قَّيىا، فىقىاؿى  أب اٍبًف ًشيىابو دِّيًؽ تىٍسأىليوي حى  :بىٍ رو الصِّ

سىأىؿمىا  ـي لىًؾ شىٍيئنا؟، كى ، فىقىاؿى اٍلميًييرىةي  أىٍعلى ٍبحى سىأىلىييـٍ لَّى النَّاسي الص  ، فىلىمَّا صى أىنىا سىًمٍعتي رىسيكؿى  :ٍبفي شيٍعبىةالنَّاسى
، فىقىاؿى أىبيك بىٍ رو اللًَّو ) ؟، :( أىٍعطىاىىا الس ديسى مَّدي ٍبفي ميٍسًلم ىىٍؿ مىعىؾى غىٍيريؾى أىنىا سىًمٍعتي رىسيكؿى اللًَّو  :ةى فىقىاؿى ميحى

( قىاؿى اٍبفي ًشيىابو ، ، فىأىٍعطىاىىا ذىًلؾى أىبيك بىٍ رو ؟ :" ( أىٍعطىاىىا ذىًلؾى دَّتىٍيًف ًى ى الى أىٍدًرم أىم  اٍلجى
(3)". 

 
                                                           

 (.714األىذىاًف ، حديث رقـ ) ً تىابالبخارم انظر إلى: صحيح  (1)
 (.26 )/مصطفى باحكلجناسيا أك  انظر إلى: العلة (2)
  .(111/ 6ال برل للنسائ  ) انظر إلى: السنف ((3
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ٍنوي(.تثبت سيدنا عمر بن الخطاب   )رىًض ى اللَّوي عى
، قىاؿى عى ف ، يىقيكؿي :" ٍف بيٍسًر ٍبًف سىًعيدو ٍدًرمَّ اًر،  :سىًمٍعتي أىبىا سىًعيدو اٍلخي ٍجًلًس اأٍلىٍنصى ًدينىًة ًف  مى اًلسنا ًباٍلمى  يٍنتي جى

ا أىٍك مىٍذعيكرنا قيٍلنىافىأىتىانىا أىبيك  ؟ قىاؿى  :ميكسىى فىًزعن لٍَّمتي  ىبلى نا بىابو أىٍف آًتيىوي، فىأىتىٍيتي  ًإلى َّ ًإفَّ عيمىرى أىٍرسىؿى  :مىا شىٍأنيؾى فىسى
ٍعتي فىقىاؿى  لى َّ فىرىجى ـٍ يىريدَّ عى نىعىؾى أىٍف تىٍأًتيىنىا؟ فىقيٍلتي  :فىلى لٍَّمتي ًإنِّ  أىتىٍيتيؾى  :مىا مى لىى بىابي  ، فىسى ، عى لى َّ ـٍ يىريد كا عى ؾى  ىبلى نا، فىلى

قىٍد قىاؿى رىسيكؿى اللًَّو ) ، كى ٍعتي ـٍ ييٍؤذىٍف لىوي، فىٍليىٍرًجعٍ ( »فىرىجى ـٍ  ىبلى نا فىلى دي ي لىٍيًو اٍلبىيِّنىةى،  :فىقىاؿى عيمىري « ًإذىا اٍستىٍأذىفى أىحى ـٍ عى أىًق
. فىقىاؿى  ٍعتيؾى الَّ أىٍكجى ، قىاؿى  :في  ىٍعبو بٍ  أب  :كىاً  ، قىاؿى  :أىبيك سىًعيدو  :الى يىقيكـي مىعىوي ًإالَّ أىٍصيىري اٍلقىٍكـً  :قيٍلتي أىنىا أىٍصيىري اٍلقىٍكـً

 ."(1)فىاٍذىىٍب ًبوً 
 ."(2)الت بت ف  النقؿ د يفى للمحي  ىك الذم)أم عمر( سفَّ  :"الذىب  اإلماـقاؿ 

ًديث رىسيكؿ اللَّوً  الناسى  طالبو  أب  بفي  عل ي  اإلماـكلقد استحلؼ  فعىٍف ، كم الو، ()مف أجؿ االحتياط لحى
ًل ِّ ٍبًف  ، قىاؿى  أب عى ًدي ن  () اللَّوً  ا سىًمٍعتي ًمٍف رىسيكؿً  يٍنتي ًإذى : طىاًلبو دَّ ىًن  حى ذىا حى ا، يىٍنفىعيًن  اللَّوي ًبمىا شىا ى ًمٍنوي، كىاً 

لىؼى صى  ٍيريهي اٍستىٍحلىٍفتيوي، فىًِذىا حى ٍنوي غى ، قىاؿى عى دىؽى أىبيك بىٍ رو دَّ ىًن  كىصى فَّ أىبىا بىٍ رو حى مىا ": () قىاؿى رىسيكؿى اللَّوً ": دٍَّقتيوي، كىاً 
ٍ عىتىٍيًف  لِّ  رى ك ى،  يَـّ ييصى أي فىييٍحًسفي اٍلكيضي ؿو ييٍذًنبي ذىٍنبنا، فىيىتىكىضَّ قىاؿى ًمٍسعىره -ًمٍف رىجي لِّ :" كى وى، فيىٍستىٍيًفري اللَّ  - يَـّ ييصى

ًإالَّ غىفىرى اللَّوي لىوي"
(3). 

رضكاف الل )طالب  أب كتبع عمر عليو عل  بف  ":البست  ف  مقدمة المجركحيف كقاؿ اٍبفي ًحبَّافى 
 ال ذب عف رىسيكؿً مأمكنيف ليعلـ بيـ تكق   ف  انكا  قاتان ا  ك  ()اللًَّو  باستحبلؼ مف يحد و عف رىسيكؿً  (ييـعل

كىذاف )أم عمر :" يضان أكقاؿ ، "(4)كعبل فيو  ؿديف لو عف الدخكؿ ف  سخط الل ج فيرتدع مف ال ()اللًَّو 
 ."(5)على ذلؾ...الناس خبار  ـ تبعيـ عف النقؿ ف  األ ف  الركاية كبح ان  عف الرجاؿً  اٍ شى كؿ مف فتٌ أكعل ( 
 .ا(َعاِئَشة )َرِضَي المَُّو َعْني م المؤمنينأ
اًئشىة )رىًض ى أ فَّ ا  ك  ٍنييا(  انت مف أشد الصحابة ف  قبكؿ  ـ المؤمنيف عى كركايتيا كف   األحاديثاللَّوي عى

ن ارىااستدرا ي  رى  ي حيث  ى  ،نقد المتكف ف آبِيراد الشكاىد مف القر  ا معارضةن ك اف ذلؾ إمٌ ، يا على الصحابة كا 
ًديأ ركاية كمف  ـ ذ ر الحاد ةف  الأ أك بياف الخط ،ال ريـ ث مع إيراد الركاية ك المناسبة الت  قيؿ فييا الحى

كقد أ  رت مف  ،ف ال ريـ علييـآمف القر  دى أك شكاىً  أك ذ ر الركاية الصحيحة كتعقيبيا علييا بشاىدو  ،الصحيحة
ا يى ا كاستدرا ً ىى يا ف  نقدً كعت عباراتي كلقد تنٌ  ، عمر بف الخطاب كغيره ،تكىيـ الصحابة رضكاف الل علييـ

 .(6)ك لـ يحفظ أك تقكؿ رحـ الل فبلف كغير ذلؾ أخطأ أك أكؿ نس  قتخرل أ تقكؿ كىـ كتارةن  فتارةن ، علييـ

                                                           
 .(2153)  تاب اآٍلدىاًب حديث رقـ، انظر إلى: صحيح مسلـ، (1)
 (.1/6الحفاظ ) انظر إلى: تذ رة (2)
 (.1395): مة الصبلة، كالسنة فييا حديث رقـ،  تاب إقاانظر إلى: سنف ابف ماجو (3)
 (.1/37)البف حباف البست   انظر إلى: المجركحكف (4)
 (.1/38)السابؽ  انظر إلى: المصدر (5)
 صحيح البخارم . مف( 1288)كحديث رقـ ،ماـ مسلـيح اإلمف صح( 929/931)حديث رقـ  انظرلمزيد مف ىذه العبارات  (6)
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أسماه )اإلجابة لما استدر ت  ان . ً تىاب(1)الديف الزر ش  ؼ بدري م لة على ذلؾ   يرة كلقد صنٌ ف األا  ك 
اًئشىة على الصحابة( ا السيدةى  فٌ أف لنا كىذا الً تىاب يبيٌ  ،عى  .عبلـ الصحابةأ ىًئشىة قد استدر ت علعى

  :تيمثمة عمى ذلك اآلومن األ
اًرمأىٍخرىجى  ميٍسًلـه (2)اٍلبيخى كى

ٍبد الًل ٍبف (3) ًديث عى فِّيىٍت اٍبنىةه ًلعيٍ مىافى ٍبًف عىفَّافى ًبمى َّةى قىاؿى  أب ًمٍف حى ميلىٍي ىةى قىاؿى تيكي
ن  لجالس بينيما قىا رىىىا اٍبفي عيمىرى كابف عباس كا  ا ى اآٍلخىر فىًجٍئنىا ًلنىٍشيىدىىىا كىحىضى ا  يَـّ جى ًدًىمى لىٍستي ًإلىى أىحى ؿى جى

ٍبدي اللًَّو ٍبفي عمر ًلعىٍمًرك ٍبًف عيٍ مىافى كىىيكى ميكىاًجييوي أىالى تىٍنيىى عىٍف اٍلبي ى  ٍنًب  فىقىاؿى عى لىسى ًإلىى جى اً  فىًِفَّ رىسيكؿى اللًَّو فىجى
(قا )لىٍيًو فىقىاؿى ابفي لىييعىذَّبي ًببي ىاً  أىىٍ  ًإفَّ اٍلمىيِّتى  ":ؿ يقكؿ بعض ذلؾ  ـ حدث قاؿ  ري مى قد  اف عي  عباسو  ًلًو عى
ذا ىك بر بو  رتي ضح ً   تحت ظؿ   مع عمر مف م ة حتى إذا  اف بالبيدا  كا  شجرة فىقىاؿى اٍذىىٍب فىاٍنظيٍر مىٍف ىىؤيالى

ٍعتي  ،فِذا ىك صييب الرٍَّ بي قىاؿى فنظرتي  ٍؽ  قاؿ فأخبرتو فقاؿ ادعو ل  قاؿ فىرىجى يىٍيبو فىقيٍلتي اٍرتىًحٍؿ فىاٍلحى ًإلىى صي
جعؿ صييب يب   يقكؿ كأخاه كصاحباه فقاؿ عمر يا صييب أىتىٍبً    ري مى عي  صيبى المؤمنيف قاؿ فلما أي  أىًمٍيرى 

قىٍد قىاؿى رىسيكؿى اللًَّو ) لى َّ كى مات عمر ذ رت ( ًإفَّ اٍلمىيِّت ييعىذَّبي ًببىٍعًض ب ا  أىلو عليو قاؿ ابف عباس فلما عى
دَّثى رىسيكؿى اللًَّو ) ـى اللَّوي عيمىرى كىاللًَّو مىا حى ـي اللي عيمىرى الى كىالًل مىا حدث ذلؾ لعىاًئشىة فىقىالىٍت رىًح ـه يىٍرحى قىاؿى ميٍسًل ( كى

سٍ رىسيكؿى اللًَّو ) اًئشىة حى قىالىٍت عى لىٍيًو قىاؿى كى ـٍ القرآف }ال تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى ( أف الل يعذب المؤمف ًببي ىاً  أىٍىًلًو عى بي ي
قىعى.... ملي ة فك أب أيٍخرىل{ قىاؿى اٍبفي  كى الل ما قاؿ ابف عمر شىٍيئنا كى

(4). 
اًرمأىٍخرىجى ك -2 كميٍسًلـه (5)اٍلبيخى

ذيً رى  ،(6) اًئشىة كى ًف أىنَّيىا سىًمعىٍت عى ٍبًد الرٍَّحمى لىيىا كىاللٍَّفظي لىوي عىٍف عىٍمرىةى ًبٍنًت عى
اًئشىة يىٍيًفري اللي أًل  ٍبدي الًل ٍبفي عيمىرى يىقيٍكؿي ًإفَّ اٍلمىيِّتى لىييعىذَّبي ًببي ىاً  اٍلحى ِّ فىقىالىٍت عى ا ًإنَّوي لىٍيسى  ب عى ٍبًد الرٍَّحمىًف أىمى عى

لىى يىييكٍ يىٍ ًذبي كلىً نَّوي نىًس ى أىٍك أىٍخطىأى ًإنَّمىا مىرَّ رىسيكؿى اللًَّو ) لىٍييىا ( عى ـٍ يىٍب يٍكفى عى لىٍييىا فىقىاؿى ًإنَّيي نًديَّةو ييٍب ىى عى  ايكا 
ا عىف ًىشىاـً ٍبف عيٍركىة عىٍف  ـه أىٍيضن كىاهي ميٍسًل ًو نحكه بلفظ يرحـ الل أبا عبد الرٍَّحمىًف سىًمعى أبيلىتيعىذَّبي ًفٍ  قىٍبًرىىا كىرى

ـٍ يىٍحفىٍظ ًإنَّمىا مىرٍَّت على رىسيك  نَّوي ؿى اللًَّو )شىٍيئنا كلى لىٍيًو فىقىاؿى أىٍنتيـٍ تىٍب يٍكفى كاً  ـٍ يىٍب يٍكفى عى نىازىةي يىييٍكًدم  كىىي ( جى
 ).....  .(7)لىييعىذَّبي

ٍنييا(  انت تستدرؾ على  بار الصحابة  عمر كابنو كابف عباس إ :تُ مْ قُ  ف السيدة عىاًئشىة )رىًض ى اللَّوي عى
ف لـ يسلـ، كغيرىـ مف الصحابة ليا  ؿ ما استدر تو علييـ فقد  اف يرجح جانبيا أحيانان   يرة كأحيانان  كا 

ىذا مف  ":كيشيد ليا ما نقلو الحافظ ابف حجر عف النككم حيث قاؿ، أخرل يرجح جانب الصحابة علييا

                                                           
 (.6/335)الذىب  شذراتانظر إلى:  .ىػ(794 تبيادر الزر ش  الشافع  ) أبك عبد الل بدر الديف محمد بف عبد الل بف (1)
نىاًئًز، حديث رقـ  ً تىابالبخارم ، انظر إلى: صحيح  (2)  .(1287( كرقـ( 1286)الجى
نىاًئًز، حديث رقـمسلـ، ح انظر إلى: صحي ((3  .(928): ً تىاب اٍلجى
 .(60/اإلجابة إليراد ما استدر تو عائشة على الصحابة )انظر إلى:  ((4

نىاًئًز، حديث رقـ  ً تىابالبخارم ، انظر إلى: صحيح  (5)  (.1287) كرقـ:( 1286)الجى
نىاًئًز، حديث رقـمسلـ، انظر إلى: صحيح  (6)  . (932) :ً تىاب اٍلجى
 .(90 /اإلجابة إليراد ما استدر تو عائشة على الصحابة )انظر إلى:  (7)
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ٍنييا( على الصحابة جملة األ ، "(1)ييا أرجحال راـ ل ف  اف جانبيا فح اـ الت  استدر تيا عىاًئشىة )رىًض ى اللَّوي عى
ف  اف استدرا ي  ًدي و  علييـ احتياطان  اٍ يى كا  ًديث رىسيكؿى ك خشية الكقكع ف  ال ذب أك  ،()لحى الخطأ ف  حى

نما ىك لتحقيؽ مقصكد ، الصحابة ال راـ رضكاف الل علييـ كىذا  اف حاؿي ، ()اللَّوً  كىذا ليس مقصدنا ىنا كا 
 .ف  الخطأ الكقكعً  ةى ركايتيا خشيى ك  ت ف  سماع األحاديثكىك الت بٌ ، عظيـ أسمى

 

 رحميم اهلل تعالى  التابعينَ  عصرُ  :ثالثاً 
 ىإل تٍ كحد ت حكادث جديدة لـ ت ف على عيد الصحابة أدٌ  جدان  طارئةو  بأمكرو  التابعيفى  عصري  يزى تمٌ 

 اىـ إلى نقدً كحد التابعيفى  ةى ع أئمٌ مما شجٌ ، خبارنقؿ األ ك  رة الخطأ ف  ،الركايات كىاـ ف  نقؿً األ شيكعً 
ًعيؼيكذلؾ لتم ؛كركاتيا كبياف درجتيا مف المقبكؿ كالمردكد مف المركيات األحاديث  .(2)يز الصحيح مف الضى

ظ ف  الركايات كا مف التيقٌ كاىتدل بيدييـ فيما استنٌ ، بسنتيـ كاستفٌ ، أخذ مسل يـ ـٌ  ي " :قاؿ اٍبفي ًحبَّافى 
كسالـ بف ، ب ر أب كالقاسـ بف محمد بف ، سعيد بف المسيب جماعة مف أىؿ المدينة مف سادة التابعيف منيـ

 ،كالتفقو فييا ،كالتفتيش عنيا، كالرحلة فييا فٍ نى كا ف  حفظ الس  فجدٌ  ،كغيرىـ   ير ...،عبد الل بف عمر، كعركة
الميٍسًلميفكلزمكا الديف كدعكة 

 (3)". 
ًديثً  الل تعالى لميداف علـً  ضى لقد قيٌ  ":رجبو  قاؿ ابفي  كا مساربو. ف اف شيٍعبىة بف ر بى عى  أعبلمان  كالعلؿً  الحى

لكال : -رحمو الل  -الشَّاًفًع َّ  اإلماـىػ( مف ركاده األكائؿ كشيٍعبىة ىذا قاؿ عنو 160 تالحجاج أبك بسطاـ )
ًديثي  ؼى رً شيٍعبىة ما عي  كقاؿ ، نو  قةفاعلـ بأ عف رجؿو  ثي إذا رأيت شيٍعبىة يحدٌ  ":الرازم كقاؿ أبك حاتـو  ،بالعراؽ الحى

ًديث  الناسً  ـى أعلى   اف شيٍعبىةي  ":يحيى بف سعيد ف  معرض ترجمتو لشيٍعبىة بف  :"رجبو  ابفي كقاؿ ، "(4)بالحى
 علـً  عف دقائؽً  بى كىك أكؿ مف كسع ال بلـ ف  الجرح كالتعديؿ كاتصاؿ األسانيد كانقطاعيا، كنقٌ ": الحجاج

 ."(5) ا العلـلو ف  ىذ عه بى العلؿ، كأئمة ىذا الشأف بعده تى 
 ىك ممف أسس ىذا الفف ك انت صياغتو على يديو. وخبلصة القكؿ ف  أنَّ  :تُ مْ قُ 

. خليفة شيٍعبىة "(6)ىػ(198 تاف )كمف فرساف ىذا الميداف كأفذاذه يحيى بف سعيد القطٌ " :كقاؿ أيضان 
د  اف شيٍعبىة يح مو على كعل  كيحيى بف معيف، كق ا الشأف  أىٍحمىدكالقائـ بعده مقامو، كعنو تلقاه أئمة ىذ

 كقاؿ ابفي ، "(8)ال قات مف غيرىـ يزى ريف أكؿ مف انتقد الرجاؿ كمٌ يكابف س ":كقاؿ أيضان ، (7)نفسو ف  ىذا العلـ 
ٍنوي( ىك أكؿ مف انتقد الرجاؿ، كميٌ  ":رجب ز ال قات مف غيرىـ، كقد ركل عنو مف كابف سيريف )رىًض ى اللَّوي عى

                                                           
 (.7/152فتح البارم البف حجر ) إلى: انظر (1)
 (.28/جناسيا )أالعلة ك إلى : انظر  ((2

 (39-38المجركحيف البف حباف البست  ) إلى: انظر (3)
 (30/ 1علؿ الترمذم ) انظر إلى: شرح (4)
 (30/ 1) سابؽالمصدر الانظر إلى:  (5)
 (.235تقدمة الجرح كالتعديؿ )انظر إلى:  (6)
 (31/ 1علؿ الترمذم ) انظر إلى: شرح (7)
 .(63 )/السابؽ انظر إلى: المصدر (8)
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ًديث  ":ف تأخذكف دين ـ. كف  ركاية عنو أنو قاؿالعلـ ديف، فانظركا عمٌ  إف ىذا ":غير كجو أنو قاؿ إف ىذا الحى
مف التابعيف  تعرؼ أحدان  ":قلت ليحيى بف معيف ":قاؿ يعقكب بف شيبة، ك ديف، فلينظر الرجؿ عمف يأخذ دينو
عل  بف  سمعتي ك  ":قاؿ يعقكب م الأ ":-برأسو-سيريف ينتقييـ؟ فقاؿ   اف ينتق  الرجاؿ،  ما  اف ابفي 

ًديث كيفتش عف :" المدين  يقكؿ أكؿ منو، محمد بف سيريف  ـ  ، كال نعرؼ أحدان اإلسناد اف ممف ينظر ف  الحى
أنس؟  بفي  فمالؾي  : ـ  اف يحيى بف سعيد، كعبد الرحمف. قلت لعل ،  اف أيكب كابف عكف،  ـ  اف شيٍعبىة

 ."(1)..اف أشد انتقا  مالؾ الرجاؿ.ما  :" أخبرن  سيٍفيىافى ٍبًف عييىٍينىةى، قاؿ: قاؿ
ًديث ابف س:" قاؿ الد تكر أبك سفياف باحك ريف  ـ خلفو أيكب يكأكؿ مف اشتير ف  ال بلـ ف  نقد الحى

بف المدين   ميدم كأخذ عنيما أىٍحمىدي كعل ي  اف كابفي يحيى القطٌ  ،كأخذ عف شيٍعبىة كأخذ عنو شيٍعبىة، السختيان 
اًرم كأخذ عنيـ م ؿ، كابف معيف ٍرعىةى ك  كأبداكد ك  كأبك  اٍلبيخى اًتـو  كأبزي كمف رجاؿ ىذا الفف الحاذقيف فيو عبد ...حى

 ."(2)ىػ(198 تحمف بف ميدم )الر 
ٍبدى الرٍَّحمىًف ٍبفى مىٍيًدم  يىقيكؿي  ًديث ىيكى ًعٍنًدم أىحىب   :"قاؿ عى ىٍف أىٍعًرؼى ًعلَّةى حى ًمٍف أىٍف أىٍ تيبى ًعٍشًريفى   ٌ إلألى

ًدي  ."(3)لىٍيسى ًعٍنًدم  ان حى
قيٍطًن    النَّسىاًئ منيـ  ةه كجا  بعد ىؤال  جماعى  مف جا  بعدىـ ممف ىك  كقؿَّ  ،كالعقيل  كابف عدم كالدَّارى

 .(4)بارع ف  معرفة ذلؾ
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .(355/ 1علؿ الترمذم ) انظر إلى: شرح ((1

 (.235مقدمة الجرح كالتعديؿ )انظر إلى:  (2)
 .(112/معرفة علـك الحديث للحا ـ )انظر إلى:  (3)
 (.181-172/شبيل  ف  فيرستو )(، كلقد ذ رىـ ابف خير األ30/جناسيا )أك  انظر إلى: العلة (4)
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 الثاني  المبَحثُ 
 : ("2)"(1)يعصر الرَّاَمُيْرُمز  ىتباعيم إلوأ عينَ من بعد عصر التابِ  ةُ مّ العِ 

ة، بؿ يعد ىذا القرف مف ة كعلكـ الس نَّة النبكية خاصٌ سبلمية عامٌ ىذا القرف عصر ازدىار العلكـ اإل ييعىد  
ؼ ف  علـ الرجاؿ، كتيكسِّع ف  ليأأزىى عصكر الس نَّة النبكية، إذ نشطت فيو الرحلة لطلب العلـ كنشط فيو الت

ًديث كالسنف الت  اعتمدتيا األمَّة كاعتبرتيا دكاكيف  الصحاح -الستة تبي المسانيد كال ي  فظيرت  تبي ، تدكيف الحى
 اإلسبلـ.

سحاؽ  :قاد كالعلما  الجيابذة مف أم اؿاظ كالن  فٌ مف الحي  كقد برز ف  ىذا العصر   يره  أىٍحمىدي بف حنبؿ، كا 
اًرمبف راىكيو، كعل  ابف المدين ، كيحيى بف معيف، كمحمد بف ميٍسًلـه بف كارة، كأبك عبد الل ا كميٍسًلـه بف  ،اٍلبيخى

ٍرعىةى  كأبك حاتـ الرازياف، كع ماف بف سعيد، كعبد الل بف عبدالرحمف الدارمياف، كغيرىـ   ير ، الحجاج، كأىبيك زي
ًديث عمكمان كعلـ الجرح كالتعديؿ خصكصان    .ممف  اف على أيدييـ تأسيس   يرو مف علكـ الحى

العلؿ كنقد  ب تبً  ؼى رً ؼ، كىك ما عي يلأمف الت جديده   ما ظير على أيدم ىؤال  الجيابذة األعبلـ نكعه 
 .الثالث اليجري إلى منتصف القرن الرابع من القرنِ  دُّ ويمتَ ، الرجاؿ

فين صنّ شير المُ أعميو العصر الذىبي فمن  اءُ ممَ العُ  قَ التصانيف في ىذا العصر حتى أطمَ  تْ رَ ثُ ولقد كَ 
  :في عمم عمل الَحِديث عٌ واسِ  الذين ليم بابٌ 

ـي  - ًديث ضمف ً تىاب العلؿ(.ذ ر ابف حجر ً تىابو ا204دريس الشَّاًفًع َّ )تإمحمد بف  اإلما  "(3)ختبلؼ الحى
 فقي . كلو مذىبه 

ـي  ِليو. ف(4)ىػ(233يحيى بف معيف بف عكف المرم أبك ز ريا )ت  - ـي العلؿ حتى قاؿ عنو  انتيى عل  اإلما
فكا كائؿ الذيف صنٌ العلؿ األعلـ  كىك مف أربىابً ، "(5)فبياف يظير ال ذأليذا الش خلقو اللي  ىينا رجؿه ": أىٍحمىدي 
كمف تبلميذه ع ماف الدارم ، كعباس الدكرم، كابف  .(6)ره الت  كصلتنا "التاريخ كالعلؿ"كمف آ ا، فيو

 الجنيد، كمضر بف محمد، كابف محرز، كخالد بف اليي ـ.

                                                           
  إلى النسبة ىذه الزال، آخرىا كف  الميـ كضـ األخرل الرا  كس كف اليا  كضـ األلؼ بينيما كالميـ الرا  بفتحم: الرَّامىييٍرميز  (1)
 .(6/47) للسمعان  األنساب. انظر إلى: تافخكزس ببلد مف األىكاز  كر إحدل كى  راميرمز   
ـي،ىك:  (2) ا اًفظي، اإًلمى دِّثي  البىارعي، الحى ، ميحى ـً مَّدو  أىبيك العىجى ٍبدً  بفي  الحىسىفي  ميحى بلَّدو  بفً  الرٍَّحمىفً  عى  ، قاؿ القىاًض  الرَّامىييٍرميًزم   الفىاًرًس    خى
  ك بل مائة الستيف قريب إلى عاش، الرحلة كاسع ميًتقف، حافظ، كقاؿ أيضان: "شىاًعران  أىخبارٌيان  األىٍ بىاًت، أىحدى   ىافى الذىب : "   
 .(165 -8/164) اإلسبلـ تاريخ (74-16/73) النببل  أعبلـ سير انظر إلى: .برامىييٍرميز   
 (.2/5مناقب الشافع  للبييق  )ك  ( ،51/335مدينة دمشؽ )انظر إلى: تاريخ  (3)
 (.1/486شرح علؿ الترمذم )ك  (،319الجرح كالتعديؿ ) تقدمةانظر إلى:  (4)
 .(170/ 1الحنابلة )انظر إلى: طبقات  (5)
 .(32/ 1علؿ الترمذم ) انظر إلى: شرح (6)
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اًرم. شيخ (1)ىػ(234 تأبك الحسف عل  بف جعفر المدين  ) - مف  بار النقاد كرجاؿ العلؿ قاؿ  ، فيكاٍلبيخى
ًديث كالعلؿف   مان لى  اف عل  بف المدين  عى ": عنو أبك حاتـ الرازم كىك مف ، "(2)الناس ف  معرفة الحى

زادت على  مف ال تبً  .كذ ر لو قائمةن (3)التٍِّرًمًذمٌ ف  شرح علؿ  رجبو  لو ابفي  ـى كقد ترجى ، فحكؿ ىذا الفف
علؿ ك ، العلؿ الت   تبيا عنو إسماعيؿ القاض ك ، علؿ المسند :يا ف  العلؿ م ؿ. معظمان ً تىابال بل يف 

ًديث ابف عيينة ًديثك ، مف حدث  ـ رجع عنوك الكىـ كالخطأ ف  خمسة أجزا ، ك ، حى العلؿ ك ، اختبلؼ الحى
 المتفرقة.

ًديث عامة، كف  العلؿ خاصة طكيؿ.(4)ىػ(241أىٍحمىدي بف حنبؿ )ت  اإلماـ - كىك صاحب  . كباعو ف  الحى
 .المذىب

ًديث ً تىابي :" بلحالصٌ  قاؿ ابفي  العٌلؿ ألىٍحمىد، كً تىاب "العٌلؿ" للدارقطن  كأجكد  تب علؿ الحى
(5)". 

ًديث كمف ىذه األجزا  ما  تبو ابنو  .كلقد  تب عنو تبلميذه مئات األجزا  ف  العلؿ كف  سائر فنكف الحى
 .مخطكطان  الرجاؿ" ا ن  عشر جز ان عبد الل عنو كقد بلغ ً تىابو" العلؿ كمعرفة 

اًرممحمد بف إسماعيؿ  اإلماـ - : . فقد كصفو تلميذه ميٍسًلـه بف الحجاج بقكلو(6)ىػ(256)المتكفى سنة  اٍلبيخى
ًديث ف  عللو" ًديث، كلو  " (7)أستاذ األستاذيف كسيد المحد يف، كطبيب الحى فيك أمير المؤمنيف ف  الحى

 ر ف  المعجـ المفيرس لو.ف  العلؿ ذ ره ابف حج ً تىابه 
مف ً تىاب  عٍ زى نتى العلؿ ال بير كمعظمو مي  :والثاني، صيير"، كىك ملحؽ بً تىابو الجامعالعلؿ ال": األول

 . (8)الجامع
 منيا ً تىابي  ،فات ف  العلؿمف المصنٌ  لو عدده  "،(9)ىػ(261بف الحجاج النيسابكرم )ت ميٍسًلـه  اإلماـ -

 .(10)التمييز
 ً تىاب "المسند المعلؿ". بي صاحً "(11)ىػ(262الٌسديكس  أبك يكسؼ البصرٌم،)ت يعقكبي بفي شيبة -
ٍرعة الرَّازٌم )ت عبيدي الل بفي عبد ال ريـ أبك -  .(1)ؼ ف " العلؿ"لو مصنٌ ، ىػ(264زي

                                                           
 (.5/469): كميزاف االعتداؿ (،319مقدمة الجرح كالتعديؿ )انظر إلى:  (1)
 (319/ 1  حاتـ )الجرح كالتعديؿ البف أبك  ،(350/ 7التيذيب ) انظر إلى: تيذيب (2)
 .(33/ 1علؿ الترمذم ) انظر إلى: شرح (3)
 (.11/469سير اعبلـ النببل )، ك (314/مقدمة الجرح كالتعديؿ )انظر إلى:  (4)
 .(373/مقدِّمة ابف الصبلح )انظر إلى:  (5)
 (.1/32علؿ الترمذم) انظر إلى: شرح (6)
 (.173/شبيل  ف  فيرستو )ابف خير األ ، كلقد ذ ره(100/ 10انظر إلى: سير أعبلـ النببل  ) (7)
 .(158)/  المن كرة كاألجزا  المشيكرة ال تب أسانيد تجريد=  المفيرس المعجـانظر إلى:  (8)
 (.181/شبيل  ف  فيرستو )، كلقد ذ ره ابف خير األ(4/158انظر إلى: طبقات الشافعية ال برل ) (9)

 كذ ره ابف حجر ف   ،(181/شبيل  ف  فيرستو )كلقد ذ ره ابف خير األ ،(4/158انظر إلى: طبقات الشافعية ال برل ) (10)
 (.160المعجـ )/   
 .(2/577الحفاظ ) انظر إلى: تذ رة (11)
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اتـ الرَّازٌم )ت -  .(2)ف  "العلؿ" ىػ( لو مصنؼه 277ميحمَّد بف إدريس الحنظل   أبك حى
اًتـو "العلؿ ". أب كعرفت بً تىاب اٍبف ، ف  التمييد ةن ختصر م ليما ترجمةن  رجـى فقد تى   حى

" كختـ ً تىابو السنف بً تىاب "العلؿ منيا ىػ(، لو  تبه 279)ت التٍِّرًمًذمٌ ميحمَّد بف عيسى أبك عيسى  -
 .(3)لعلؿا
ٍرعى  أب عبد الرحمف بف عمرك بف عبد الل بف صفكاف النصرم المشيكر ب - ةى الدمشق  الملقب بشيخ زي

 .(4)الفكائد المعللة"": ً تىابً  بي ىػ( صاحً 281ت) الشبىابً 
 ."(5)ف  "العلؿ ىػ(، لو ً تىابه 290عبد الل بف أىٍحمىدي بف حنبؿ أبكعبد الرحمف البيدادٌم )ت -

ًديث كاألسما ، :" (6)قاؿ ابف المنادم ما زلنا نرل أ ابر شيكخنا يشيدكف لىوي بمعرفة الرجاؿ كعلؿ الحى
لىى لىى إالطلب، حتى  كالمكاظبة عى  ."(7)وً أبيفَّ بعضيـ أفرط ف  تعظيمو إياه بالمعرفة، كزيادة الٌسماع عى

كلو ً تىاب ميـ ىك ، (8) ىػ(292أىٍحمىدي عمرك بف عبد الخالؽ المعركؼ بالبزار، )ت  ب رو  كأبالحافظ  -
 . األحاديثفيو   ير مف العلؿ كح ـ على  فى "المسند ال بير المعلؿ"، فقد بيٌ 

كغير ، "(9)علليا فى كبيٌ  األحاديثعلى  ـى "، كت لٌ "المسند ؼصنٌ  ، ىافى ً قىةن حافظان :" لخطيب البيدادمقاؿ ا
  :ف  العلؿ عبلـ   ير أختصر ذ رىـ ف  ىذا البحث على المشيكريف كليـ  تبه ىؤال  األ

ٍيمة أبك ب ر النٍَّيسىا - زى لو :" اب الخط ىػ( صاحب الصحيح، قاؿ311بكرٌم )ت ميحمَّد بفي إسحاؽ بف خي
 ".(10)الكاردة ف  ذلؾ األحاديثمصنؼ ف  المزارعة ذ ر فيو علؿ 

 . (11)ة مجلداتىػ( لو ً تىاب العلؿ ف  عدٌ 311أىٍحمىدي بف ميحمَّد الخبلؿ أبك ب ر البيدادٌم )ت -
 .(12)ف  علـ العلؿ لو باعه ، ك ىػ(316ن  )تداكد السجستا أب ب ر  أب بك ب ر بف أالحافظ  -
اًتـو أبك ميحمَّد الرَّازٌم )ت أب في عبدي الرحمف ب - ًديث(ىػ327حى  .(13)( لو  تاب )علؿ الحى

                                                                                                                                                                                           
 (.2/113(، كتذ رة الحفاظ)2/414انظر إلى: الجرح كالتعديؿ البف أب  حاتـ ) (1)
 (.158(، كذ ره ابف حجر ف  المعجـ )/2/112اظ)( ، كتذ رة الحف1/349انظر إلى: الجرح كالتعديؿ البف أب  حاتـ ) (2)
 (.158كذ ره ابف حجر ف  المعجـ )/ ،(175 –174/ 2 شذرات الذىب ك(،13/270أعبلـ )انظر إلى: سير  (3)
 .(1/الفكائد المعللة ألب  زرعة الدمشق  )انظر إلى:  (4)
 .(2/665الحفاظ ) انظر إلى: تذ رة (5)
 الحسيف، أحمد بف جعفر ابف المحدث أب  جعفر محمد بف عبيد الل بف أب  داكد بف المنادم، اإلماـ المقرئ الحافظ، أبك  (6)
 (.540/ 11سير أعبلـ النببل  ) إلى: نظرا البيدادم .    

 .(763/ 6اإلسبلـ )انظر إلى: تاريخ  (7)
 .(32/ 22) انظر إلى: المصدر السابؽ ((8
 .(548/ 5بيداد )انظر إلى: تاريخ  ((9

 .(297/ 23) اإلسبلـ ك تاريخ،(196/ 7) كالتعديؿ ظر إلى: الجرحان ((10
 .(239/ 1) الفحكؿ طبقات إلى الكصكؿ سلـانظر إلى: (11) 
 (.12/169أعبلـ النببل  )انظر إلى: سير  (12)
 (.176/( ، كلقد ذ ره ابف خير االشبيل  ف  فيرستو )534/ 7اإلسبلـ )انظر إلى: تاريخ  (13)
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 ً تىابً  بي . صاحً (1) ىػ(322بف سليماف بف يكسؼ بف صالح، أبك جعفر العيقىيلٌ  )ت  دي أحمى  ظي الحافً  -
 ."الضعفا  ال بير"
 .(2)بعلـ الرجاؿ كالعلؿ ان ىػ(. اف عالمى 325ت بك القاسـ خالد بف سعيد القرطب  )أ -
، "تاريخ ال قات": ىػ(لو عدده مف المصنفات ف  العلؿ منيا354ت اف أبكحاتـ البيٍست  )ميحمَّد بف حبٌ  -

ًديث مالؾك"عشركف جز ا،  "علؿ مناقب الز ٍىًرمِّ ك"مجلد،  "علؿ أكىاـ المؤرخيفك" عشرة أجزا ،  "علؿ حى
ا خالؼ فيو مك" بل ة أجزا ،  " ٍعبىةما خالؼ فيو سفياف شي ك" ،عشرة أجزا  "ؿ ما أسند أبك حنيفةعلك"

 .(3)جز اف" شيٍعبىة سفياف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .(33/ 23) اإلسبلـ انظر إلى: تاريخ (1)
 (.2/11شذرات الذىب )انظر إلى:  (2)
 .(95/ 16أعبلـ النببل  )انظر إلى: سير  (3)
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  ثْ الثالِ  المبَحثُ 
 (1)َلحما قبل ابن الصّ  ىإلي الرَّاَمُيْرُمز  اإلماممن  ةُ مّ العِ  

ًديث   تب مستقلى مف التصاألكلفقد بدأت ف  ىذه الفترة المراحؿ   كفى لي دخً ك انكا يي ، ةنيؼ ف  علكـ الحى
ًديث ةى لٌ العً  ًديث المعتمد علييا كالمتعارؼ علييا بيف  ان علم ةى لٌ العً  حى لتصبً ، ضمف علكـ الحى مف أصكؿ الحى

  .كغيرىا كالتفسيرً  خرل  الفقوً األي  العلكـً  رً عف سائً  ان ستقبلن كفرقان مي عى طابى  لتأخذى ، جميكر المحد يف
 :َلحالصّ  بل ابنِ ماق ىإل...في ىذه المرحمة الِعّمةَ الذين كتبوا في  رِ فمن أشيَ 

الفارس  الراميرمزم  البارع أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خَلد اإلمامالراميرمزي الحافظ  -
ًديث :ىػ( تقريبان 360ت القاض ) فيك  .صاحب ً تىاب المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاع  ف  علكـ الحى

ًديث تٍ بى تً ى الت   ي األكلمف المؤلفات   .ف  علكـ الحى
ًديث الح لو ذلؾ اف مف أئمة ىذا الشأف كمف تأمؿ ً تى :" ب قاؿ الذى  ."(2)ابو ف  علـ الحى

 .(3)ىػ(378الحافظ أبك أىٍحمىدي الحا ـ محمد بف محمد النيسابكرم )ت -
سىف البيداد - ٍبد اللَّو، أىبيك اٍلحى ًلٌ  ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىدي ٍبف ميدم ٍبف مىٍسعيكد ٍبف الن عماف ٍبف دينار ٍبف عى م عى

قيٍطًن     النبكية. األحاديثف   ةاه العلؿ الكاردسمٌ  ان ً تىاب ؼى لٌ أ(. فقد 385)ت الدَّارى
ا ًف  القٌرا  كالنحكييف. كف  :" قىاؿى الحا ـ مامن قيٍطًن   أكحد عصره ًف  الحفظ كالفيـ كالكرع، كا  صار الدَّارى

كالنيار، فصادفتو فكؽ ما كيًصؼ ل ،  سنة سبعو كستيف أقمت ببيداد أربعة أشير، ك ى ير اجتماعنا بالليؿ
ماـ :" كقىاؿى الخطيب، كسألتو عىًف العلؿ كالشيكخ... قيٍطًن   فريدى عىٍصره، كقريع دىره، كنسيجى كحده، كا   ىافى الدَّارى

ًديث كأسما  الرجاؿ... إليوكقتو، انتيى   ."(4)علـ اأٍل ر كالمعرفة بعلؿ الحى
ًديث ً تىاب العٌلؿ ألىٍحمىدكأجكد  تب علؿ " :بلحالصٌ  قاؿ ابفي  . كقاؿ "(5)"العٌلؿ" للدارقطن  ، كً تىابالحى

ذا شئت أٌف تتبيف براعة ىذا :"الذىب  الفرد فطالع "العٌلؿ" لو فِنؾ تندىش، كيطكؿ تعجبؾ. كقاؿ  اإلماـ... كا 
ا ًديث فباىر ال مزيد ف  الحسف عليو. كقاؿ أيضن  ."(6)العلؿبو ختـ معرفة :" كأٌما  بلمو على علؿ الحى

ف  ىذا الفف، لـ ييسبىؽ إلى م لو، كقد  ان كضع -بؿ أجؿ ما رأيناه-اب ت ال ىك مف أجؿِّ " :  ير كقاؿ ابفي 
 ."(7) أعجز مف يريد أٌف يأت  بش لو، فرحمو الل كأ ـر م كاه

                                                           
ـي،ىك:  (1) ا اًفظي، اإًلمى ، شىٍيخي  العىبلَّمىةي، الحى ك أىبيك الدٍِّيًف، تىًق    اإًلٍسبلىـً بلىحً  الميٍفًت  اٍبفي  عيٍ مىافي  عىٍمرو ٍبدً  الدٍِّيفً  صى   عيٍ مىافى  بفً  الرٍَّحمىافً  عى
، ميٍكسىى بفً      ، ال يٍرًدم  ٍكًرم  زي ، الشٍَّيري ، المىٍكًصًل   اًحبي  الشَّاًفًع   ليٍكـً ) صى ًدٍيثً  عي فِّ ى ( .الحى   كىأىٍربىًعٍيفى   ىبلىثو  سىنىةى  ًف : اللي  رىًحمىوي  تيكي
ًستِّ       .(143-140/ 23) النببل  أعبلـ سيرمائىةو .انظر إل :  كى

 (81/ 3الحفاظ = طبقات الحفاظ للذىب  ) ر إلى: تذ رةانظ (2)
 (.3/977الحفاظ ) انظر إلى: تذ رة (3)
 (.172/فيرستو ) ، كلقد ذ ره ابف خير االشبيل (449/ 16سير أعبلـ النببل  )ك (، 576/ 8اإلسبلـ )انظر إلى: تاريخ  (4)
 (.1/359مقدِّمة ابف الصبلح)انظر إلى:  (5)
 (.994 - 993/ 3الحفاظ ) انظر إلى: تذ رة (6)
 (.159، كذ ره ابف حجر ف  المعجـ )/(198/ 1اختصار علـك الحديث )انظر إلى:  (7)
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ٍبداف أبك ب ر الشِّيرازم )ت - ًف الجى 388أىٍحمىدي بف عى ٍمزىةي بفي ييٍكسيؼى عى ًح كىالتٍَّعًدٍيًؿ كىالًعلىؿً رٍ ىػ(، سأىلىوي حى
(1). 

ًدي:" ، قاؿ القاض  عياضىػ(392ندلس  )تصل  األبراىيـ األإعبدالل بف  - ث  اف مف العالميف بالحى
 ."(2)كعللو

بٌَّ  الطٍَّيمانٌ  النٍَّيسا - مًَّد ٍبًف حمدكيو ٍبف نيعىٍيـ ٍبف الحى ىـ الضَّ ٍبًد اللًَّو ٍبًف ميحى مًَّد ٍبًف عى بكرٌم الحافظ، الحافظ ميحى
ٍبد الل الحا ـ )  . (3)ىػ(405أبك عى

ف  ذىًلؾى لسعة علمو كمعرفتو بالًعلؿ  وي خلؽو   ير، كجٌرح كعدَّؿ، كقيبؿ قكلي  ىانتخب عل ":قاؿ الذىب 
ًديثالحا ـ  اإلماـقاؿ ، ك "(4)كالٌصحيح كالٌسقيـ  (.ف  ً تىابو )معرفة علكـ الحى

ًديثًذٍ ري النٍَّكًع السَّاًبًع كىاٍلعً  ٍعًرفىةي ًعلىًؿ اٍلحى ًديث ىىذىا النٍَّكعي ًمٍنوي مى ليكـً اٍلحى ـه ًبرىٍأًسًو غىٍيرى ، ٍشًريفى ًمٍف عي كىىيكى ًعٍل
ًحيًح، كىالسَّقً  ٍرًح كىالتٍَّعًديؿً الصَّ ، كىاٍلجى يـً

(5). 
ًف ٍبفى مىٍيًدم   ًديث ىيكى عً :" كيذ ر قكؿ عٍبدى الرٍَّحمى ىٍف أىٍعًرؼى ًعلَّةى حى ًمٍف أىٍف أىٍ تيبى ًعٍشًريفى   ٌ إلٍنًدم أىحىب  ألى

ًدي ان   ."(6) لىٍيسى ًعٍنًدم حى
على أىميتو ال برل عند المحد يف، كلقد بدأ الحا ـ ف   جعؿ الحا ـ ىذا النكع ف  ً تىابو دليبلن  :تُ مْ قُ 

إلى ، حلة المشافيةلينقؿ معرفة العلة مف مر ، خرآ مستقؿ بطابعو  إفراد العلة  مبحثو ، خطكتو المبار ة ىذه
ًديث ك يؼ تعرؼ ، مرحلة المعرفة عف طريؽ الً تىابة كالمطالعة فقد جعؿ أصنافان كأجناسان للعلة كبما يعؿ الحى

ًديث  .كجعؿ ف  المقابؿ بىاب غير المعلكؿ، علة الحى
ًديث ىىذىا النَّ :" قاؿ الحا ـ ليكـً اٍلحى كىايىاًت، ًذٍ ري النٍَّكًع ال َّاًمًف كىاٍلًعٍشًريفى ًمٍف عي ٍعًرفىةي الشَّاذِّ ًمفى الرِّ ٍكعي ًمٍنوي مى

ؿى  لىى ًعلًَّتًو، أىنَّوي دىخَّ ٍعليكًؿ، فىًِفَّ اٍلمىٍعليكؿى مىا ييكقىؼي عى ٍيرى اٍلمى ًدي ان كىىيكى غى ًديث حى لىوي ، ًف  حى ـى ًفيًو رىاكو أىٍك أىٍرسى أىٍك كىًى
لىوي كىاًىـه، فىأىمَّا الشَّاذ   ًديث أىصٍ  كىاًحده، فىكىصى لىٍيسى ًلٍلحى ًديث يىتىفىرَّدي ًبًو ً قىةه ًمفى ال ِّقىاًت، كى ؿه ميتىاًبعه ًلذىًلؾى ال ِّقىةً فىًِنَّوي حى

(7). 
ًديثإاد  يؼ يتـ قى اظ كالن  فٌ للحي  فى راد أف يبيٌ أ ـى الحا ً  ك أفَّ  :تُ مْ قُ   .عبلؿ الحى

                                                           
 .(629/ 8تاريخ اإلسبلـ )ك (، 489/ 16أعبلـ النببل  )انظر إلى: سير  (1)
 (.3/1024( ، تذ رة الحفاظ )16/560أعبلـ النببل  )انظر إلى: سير  (2)
 : ىك محمد بف عبد الل بف محمد بف حمدكيو بف نعيـ بف الح ـ، يعرؼ بابف البىيِّع مف أىؿ نيسابكر، أبك عبد الل الحا ـ (3)
  اف مف أىؿ الفضؿ كالعلـ كالمعرفة كالحفظ، كلو ف  علـك الحديث مصنفات عدة، كىك صاحب المستدرؾ على الصحيحيف،   
 : تاريخ بيداد، للخطيب البيدادم إلى نظراخمس كأربع مائة، كلد سنة إحدل كعشريف ك بلث مائة، كمات بنيسابكر ف  سنة   
 (3 /509 .) 

  .(90/ 9اإلسبلـ )انظر إلى: تاريخ  (4)
 .(112/معرفة علـك الحديث للحا ـ ) انظر إلى: (5)
 .(112/معرفة علـك الحديث للحا ـ ) انظر إلى: (6)
 .(119انظر إلى: المصدر السابؽ)/ (7)
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ًديثالحا ـي  اإلماـذ ر   فقد ذ رنا ": مف العلؿ، كقاؿ بعدىا عشرة أجناسو " ف  ً تىابو "معرفة علكـ الحى
نما جعلتيا م االن ألحاديثى   يرةو معلكلةو؛ لييتدم  ًديث على عشرًة أجناس، كبقيت أجناسه لـ نذ رىا، كا  علؿى الحى

ًديث مف أجؿِّ ىذه العلكـ المتبحري ف  ىذا العلـ، فِفٌ  إلييا  .(1)معرفةى علًؿ الحى
حترز ف  انو إحتى ، عف سابقيو مختلؼو  بش ؿو  ةى لٌ ؼ العً عرٌ ف يي أمف حاكؿ  كؿأالحا ـ  كعلى ىذا فِفَّ 

 اف السابقيف يعدكنيا مف ضمف تعريؼ العلة المعركفة عندىـ، فيقكؿ ابف  األحاديثتعريفو للعلة أنكاعان مف 
ًديث المنقطعي م بلن مىٍعلكالن؛ كال اسمٌ حجر ف  الن ت على ابف الصبلح "فعلى ىذا ال يي  ًديث الذم راكيًو ى الحى لحى

نما يي  عَّؼه مىٍعلكالن، كا  ، مىعى  سمٌ مجيكؿه أك ميضى كًنًو ظاىرى السبلمًة ًمٍف ى معلكالن إذا آؿ أٍمريهي إلى ش  و مف ذلؾى
 "(2)ذلؾى 

 .قكالوألصبلح ف  المقدمة فقد اعتمد على مف جا  بعده مف علمو م ؿ ابف ا قد أفاد 
ت ف سىًعيد ٍبف ًبٍشر ٍبف مركاف أبك محمد األٍزدٌم المصرٌم الحافظ)عبد الينٌ  ٍبف سىًعيد ٍبف علٌ  بٍ  -

 .(3)ىػ(409
انٌ  الحافظ، المحدِّث ابف المحدَّث)ت أب القيرشٌ  السٌَّيمٌ ، أبك القاسـ بف ، حمزة بف يكسؼ - ٍرجى  يعقكب اٍلجي

 ىػ(. 427
 كالعلؿ." (4)صنِّؼ الٌتصانيؼ، كت ٌلـ ف  الجرح كالٌتعديؿ:" قاؿ الذىب 

 . (5)ف  العلؿ ان  اف مرجع، ىػ(429رَّاب أبك يعقكب اليركم )تإسحاؽ بف إبراىيـ القى  -
ف  العلؿ، كالجرح  إليورجع  اف ممف يي  .، الحافظ ال بير، المصنؼ..اإلماـالشيخ :" قاؿ الذىب 

 ."(6)كالتعديؿ
ت يا  كطبقااألكلحلية  "صاحب ً تىاب ، ىػ(430أىٍحمىدي بف عبد الل بف أىٍحمىدي أبك نعيـ األصبيان  ) -

ًدي ، ك (7)األصفيا  " ك "معرفة الصحابة"  ة ف  العلؿ. اف ييلب علييما الصنعة الحى
رشاد ف  معرفة ميصنِّ ، ىػ(446ت الخليلٌ  أبك يعلى القزكين  ) الخليؿي بف عبد الل بف أىٍحمىد - ؼ " اإٍلً

ًديث القيقية كعللو"، كصناعة العلؿ ،المحد يف" نة ف  ً تىابو النفيس "اإلرشاد ف  بيٌ  لو جز  "مجلس حى
ًديث  . "(8)اإلسناد ال  اف  قةن حافظنا عارفنا بالًعلؿ كالرِّجاؿ، ع:" قاؿ الذىب  .معرفة علما  الحى

ٍكًجٍردل - ٍسرى سىٍيف ٍبف علٌ  ٍبف مكسى، أبك ب ر اٍلبىٍييىًق   الخي أىٍحمىدي ٍبف الحي
 .(1) ىػ(458ت ) 

                                                           
 .(118 -113السابؽ)/انظر إلى: المصدر  (1)
 (.295/الن ت البف حجر )انظر إلى:  (2)
 .(118/ 28) اإلسبلـانظر إلى: تاريخ  (3)
 .(424/ 9اإلسبلـ )انظر إلى: تاريخ  (4)
 (.13/222أعبلـ النببل  )انظر إلى: سير  (5)
 .(222/ 13) المصدر السابؽانظر إلى:  (6)
 .(35/ 1)شذرات الذىب ف  أخبار مف ذىب انظر إلى:  (7)
 ،(.1125 - 1123/  3) تذ رة الحفاظك ، (681/ 9انظر إلى: تاريخ اإلسبلـ ) (8)
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" نِّؼ "الس نف ال بير"، ك"السنف الصيير"، ك"السنف كاآل ار"، ك" دالئؿ النبكةميصى  :فمف مصنفاتو المشيكرة
فات "، كغير ذلؾ، كصنعة العلؿ ف  ً تىابو السنف ال برل كاضحة"شعب اإليماف"، ك"ك قاؿ  .األسما  كالصِّ

 .(2) اف كاحد زمانو، كفرد أقرانو، كحافظ أكانو...:" الذىب 
بف ميدم بف  ابت البيدادم، المعركؼ بػ "الخطيب"،  عل  بف  ابت بف أىٍحمىد مىدي بفالحافظ أىبك ب ر، أىحٍ  -

لفصؿ للكصؿ ا" سانيد"، كً تىابي تميز المسانيد ف  متصؿ األ "ف  العلؿ صاحب "تاريخ بيداد" كلو ً تىابه 
علما  اظ المتقنيف، كالفٌ كغيره مف المصنفات.  اف مف الحي ، يضان أكغلب عليو العلؿ ، "المدرج ف  النقؿ

ريف، كلك لـ ي ف لو سكل التاريخ، ل فاه؛ فِنو يدؿ على اطِّ  ئة اقريبنا مف م عظيـ، كصنؼ بلعو المتبحِّ
ًديث كالتاريخأف يكصؼ، ك اف فقيينا، فيل مصنؼ، كفضلو أشير  .(3)ب عليو الحى

 .ال يذ ر ً تىابو باحثو  كأم   :تُ مْ قُ 
ٍرجانٌ  ) - ًديث المسلسؿ ف  يـك " (4) ىػ(489ت عبد الل بف يكسؼ أبك محمد الجي صاحب ً تىاب "علة الحى

 . "العيد
ف  العلؿ  ىػ( صاحب ً تىاب "تصحيح العلؿ"، كلو ً تىابه 507ت ميحمَّد بف طاىر أبك الفضؿ القيسران  ) -

 اسمو" االنتصار إلمام  األمصار".
جاز، كمصر، ، دخؿ الشاـ، كالحابف طاىر س ف ىمذاف، كبنى بيا داران ": قاؿ شيركيو بف شيردار

بالصحيح  ان ، عالمً ان ظى ، حافً صدكقان  كالعراؽ، كخراساف، ك تب عف عامة مشايخ الكقت، كركل عنيـ، ك اف  قةن 
 ."(5)لؤل ر... التصانيؼ، جيد الخط، الزمان  كالسقيـ، حسف المعرفة بالرجاؿ كالمتكف،   يرى 

 ىػ(، صاحب ً تىاب581ت الخراط ) فً ابأبك محمَّد اإلشبيلى، كيعرؼ بى عبدي الحؽ بفي عبد الرحمف األزدم  -
ًديث"  .(6)"األح اـ ال برل كالكسطى كالصيرل"، كً تىاب "المعتؿ مف الحى

العلؿ المتناىية ف  ىػ( صاحب ً تىاب "597عبد الرحمف بف عل  أبك الفرج بف الجكزم  البيدادٌم )ت  -
 ".الكاىية األحاديث

ًديثمة عصره ف  التابك الفرج عبلٌ أ:" قاؿ الزر ل   ."(7)   ير التصانيؼ، ريخ كالحى
ٍكرم  - زي معرفة ىػ( صاحب الً تىاب المشيكر "643،)(1)ع ماف بف عبد الرحمف أبك عمرك بف الصبلح الشٍَّيري

ًديثأنكاع   ". علكـ الحى

                                                                                                                                                                                           
ٍكًجٍردل (1) ٍسرى   آخرىا كف  الرا  كس كف الجيـ ك سر الكاك كس كف الرا  كفتح الميملة السيف كس كف المعجمة الخا  بضـ-:الخي
 .(126/ 5) للسمعان  األنساب: إلى انظر. الميملة الداؿ   
 .(95/ 10اإلسبلـ )انظر إلى: تاريخ  (2)
 .(/19التاج الم لؿ مف جكاىر مآ ر الطراز اآلخر كاألكؿ )انظر إلى:  (3)
 .(206/ 33) اإلسبلـانظر إلى: تاريخ  (4)
 .(365/ 19أعبلـ النببل  )انظر إلى: سير  (5)
 .(4/1350الحفاظ ) انظر إلى: تذ رة (6)
 (316/ 3) :األعبلـ للزر ل ، ك (1103/ 12اإلسبلـ )انظر إلى: تاريخ  (7)
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ًديث كالفقو كأسما  الرجاؿ:" قاؿ الزر ل   ."(2) أحد الفضبل  المقدميف ف  التفسير كالحى
ًديث معرف-جعؿ ف  مقدمتو  ًديث اٍلميعىلَّؿً  بىابه  –ة أنكاع علكـ الحى  .-ف  اٍلحى

ًديث يًو أىؿي الحى ًديث اٍلميعىلًَّؿ كييسىمِّ فى ، كذلؾى منيـ كمً  "المعلكؿى " :فقاؿ النٍَّكعي ال َّاًمفى عىشىرى مىٍعًرفىةي اٍلحى
 .(3)..."العلَّةي كالمعلكؿي " :القياسً  الفقياً  ف  قكًلًيـ ف  بىابً 

التقليدية الت  سل يا العلما  ف ينقؿ التصنيؼ ف  العلة مف المرحلة أأراد  الصبلحً  أف ابفى ك  :قمتُ 
 .مختلفة عف السابقيفمفيـك أكسع كنظرة  ىكائؿ جيابذة العلـ إلاأل

  

                                                                                                                                                                                           
ٍكرم (1) زي   كى  شيرزكر،  إلى النسبة ىذه أخرل، را  آخرىا كف  كالزال، الرا  كضـ اليا  كس كف المعجمة الشيف بفتح :الشٍَّيري
 (.179-178/ 8) للسمعان  األنساب :إلى انظر .كزنجاف المكصؿ بيف بلدة    

 .(207/ 4األعبلـ للزر ل  )انظر إلى: (2)
 .(186 /مقدمة ابف الصبلح )انظر إلى: (3)
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 الرابع المبَحثُ 
 إلى اآلن َلحِ الصّ  ابنِ  من ةُ مّ العِ 

ـى  لما ي تناقؿ عي  ك اف طابع ، دكا عليو ف  التصنيؼ ف   تبيـكاعتم، السابقيف ف  العلؿ ىذه المرحلة عل
 األحاديثبكاب كالمسانيد )أم طريقة جمع النتقاؿ مف التصنيؼ على طريقة األالً تىابة ف  ىذه المرحلة ىك ا

ًدي ئمة كتلخيص  تبيـ كترتيبيا، تعقب األ ى( كغيرىا إلبالسند كترتيبيا ف  علـ  ةن ية خاصٌ كحسف صنعتيا الحى
 .العلؿ

 .مماء ىذه الصنعة الذين كان ليم الدور البارز في الِكتَابةفمن أشير ع
ىػ(، 620ت محمد بف قدامة بف مقداـ بف نصر المقدس ) بفي  يف أبك محمد عبد الل بف أىٍحمىدً مكفؽ الد -

 .(1)قاـ باختصار ً تىاب العلؿ للخبلؿ، صاحب ً تىاب "المين ".، فمف أبرز  تبو ف  العلؿ
، الحافظ، القدكة، اإلماـبف عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف منصكر، الشيخ،  ٍحمىدعبد الكاحد بف أى محمد بف  -

ىػ(، 643ت كد، الحجة، بقية السلؼ، ضيا  الديف، أبك عبد الل السعدم، المقدس )المحقؽ، المجٌ 
 صاحب التصانيؼ كالرحلة الكاسعة. 

 ."(2)ؿ...ح كعلٌ ؿ، كصحٌ ح كعدٌ ؿ األصكؿ ال  ير، كجرٌ ...حصٌ ": قاؿ الذىب 
ـى :" كقاؿ الحافظ شرؼ الديف يكسؼ بف بدر  ف  الحفظً  الشأفً  رحـ الل شيخنا ابف عبد الكاحد،  اف عظي

ًديث كسقيمو، ما رأت عين  م لو إليوالرجاؿ، ىك  اف المشار  ةً كمعرفى   ."(3)ف  علـ صحيح الحى
ًديث.تحدٌ (4)ىػ(702عيد ابك الفتح القشيرم )ت ابف دقيؽ ال -  .   تابو )اإلقتراح(، فث ف  علؿ الحى
 .(5)جاؿف  العلؿ كعلـ الر  ان ر ك اف ناقدان خبي ،ىػ(734عمرم )تاليبك الفتح أد الناس الحافظ سيٌ  ابفي  -
تيذيب ال ماؿ ف  أسما  صاحب ً تىاب "، ىػ(742ت يكسؼ بف عبد الرحمف أبك الحجاج الًمزٌم الحافظ ) -

 ث الشاـ.طراؼ" محدٌ ً تىاب " تحفة األشراؼ بمعرفة األالرجاؿ" ك 
ًديث":كقاؿ السب   ،منو ظى ما رأيت أحدنا ف  ىذا الشأف أحفى :" قاؿ الذىب  مىعىاًنيًو ؛ ...بىرىعى ًف  فينيكًف اٍلحى

ٍعنىاهي  ـٍ ييرى ًمٍ ليوي ًف  مى اًلًو، فىلى سىًقيًمًو كىًرجى ًحيًحًو كى لييىاًتًو كىًعلىًلًو كىصى كى
(6)". 

 ىػ(.748بف ع ماف أبكعبدالل الذىب  ) مىديف أبك عبد الل محمد بف أىحٍ شمس الد -
 كالمكقظة، كعلكمو بحران ، كال اشؼ ،كطبقات الحفاظ الحفاظ، كتذ رة ،أعبلـ النببل سير صاحب ً تىاب 

ًديث  كالجرح كالتعديؿ كالعلؿ. ،ف  الحى

                                                           
 .(149/ 16أعبلـ النببل  )انظر إلى: سير  (1)
 .(353/ 16) المصدر السابؽانظر إلى:  (2)
 .(353/ 16) المصدر السابؽانظر إلى:  (3)
 (.10/221الشافعية)انظر إلى: طبقات  (4)
 (.14/169البداية كالنياية )انظر إلى:  (5)
 .(236/ 8األعبلـ للزر ل  )ك (، 510 /معجـ الشيكخ للسب   ) انظر إلى: (6)
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ـً :قاؿ ابف   ير ٍسبلى ، ميؤىرِّخي اإٍلً اًفظي اٍل ىًبيري شىٍيخي اٍلمي ، " الشٍَّيخي اٍلحى دًِّ يفى كى ٍبًد اللًَّو ، حى شىٍمسي الدِّيًف أىبيك عى
فَّاظيوي...، الذَّىىًب    ًديث كىحي ـى ًبًو شيييكخي اٍلحى ًت خي

(1)". 
ًديث": قاؿ عنو الشك ان   .كىجمع ًفيًو المجاميع المفيدة اٍل ىً يرىة، ... مير ًف  فف الحى

ًديث المعلؿ ف  المكقظحي كم على  :كيعرفو فيقكؿ" :لَّؿالمضطرب كالميعى :" فقاؿ ةث ذ ر الحى أكجوو ما ري
ًديث  ."(2)مختًلفة، فىيعتٌؿ الحى

. صاحب ً تىاب (3)ىػ(752ت ابف قيـ الجكزية )أبك عبد الل شمس الديف الشيير بب ر  أب ميحمَّد بف  -
يضاح عللو كمش بلتو أب "تيذيب سنف   ."داكد كا 

 ىػ(.761سعيد العبلئ )تصبلح الديف خليؿ بف  ي لدم بف عبد الل الدمشق  أبك  -
ان بأسما  الرجاؿ كالعلؿ  بتان عارف  اف حافظان  قةن :"صاحب ً تىاب جامع التحصيؿ، قاؿ السب  

 .(4)كالمتكف
"  التٍِّرًمًذم"شرح علؿ  ، صاحب ً تىابً (5)ىػ(795ت بف رىجىب أبك الفىرىج الدمشقٌ  ) عبدي الرحمف بف أىٍحمىد -

ًديث ؿً بعل زاخره  فيو علـه  كىك ً تىابه   .الحى
الرحلة  إليوانتيت :" ، قاؿ السيكط ىػ(852ت )صاحب الفتح (6)العسقبلن  الحافظ أىٍحمىدي بف حجر -

ًديث ف  الدن فيلسكؼ علؿ األخبار كطبيبيا،  ...": قاؿ  ماؿ الديف الش مينِّ ، ك "(7)يا بأسرىاكالرياسة ف  الحى
ًديث كخطيبيا، المقدَّـ ف  معرفة ال :" قاؿ التَّق   الفاس ، ك "(8)صحيح كالسقيـ ًمفى الخبر...إماـ طائفة الحى

 ال ف، كالعيكبالجملة، فيك أحفظي أىؿ العصر لؤلحاديث كاآل ار كأسما  الرجاؿ، المتقدميف منيـ كالمتأخر 
 ."(9)، كبراعتيو حسنةه ف  الفقو كغيره..األحاديثًمٍف ذلؾ كالنازؿ. كصنَّؼ عدَّةى تصانيؼ ف  ًعلىؿ 

ًديث كمنيا الزىر ا، ف  علـ العلؿ وً تً على براعى  فات تدؿ  مف المصنٌ  لو   يره  لمطلكؿ ف  بياف الحى
ًديث ،كالن ت على ابف الصبلح ،كشفا  اليلؿ ف  بياف العلؿ ،المعلكؿ  .كنخبة الف ر ف  علكـ الحى

                                                           
 (326/ 5للزر ل  ) األعبلـك (، 500/ 18ية كالنياية )البداانظر إلى:  (1)
 (.51 /المكقظة ف  علـ مصطلح الحديث )انظر إلى:  (2)
 ( .14/234البداية كالنياية )انظر إلى:  (3)
 .(10/36)الشافعية انظر إلى: طبقات  (4)
 (.3/339شذرات الذىب )انظر إلى:  (5)
ماـ الحفاظ ف  زمانو، كحافظ الديار المصرية بؿ حافظ الدنيا مطلقان، قاض  القضاة، شياب  (6)  ابف حجر: ىك شيخ اإلسبلـ كا 
 الديف أبك الفضؿ، أحمد بف عل  بف محمد بف محمد بف عل  بف محمكد بف أحمد، العسقبلن ،  ـ المصرم، كلد سنة  بلث   
 كسبعيف كسبعمائة، صنؼ التصانيؼ الت  عـ النفع بيا:  شرح البخارم الذم لـ يصنؼ أحد ف  األكليف كال ف  اآلخريف   
 م لو، كتيذيب التيذيب، كتقريب التيذيب، كلساف الميزاف، كاإلصابة ف  تمييز الصحابة، كأشيا    يرة جدان تزيد على المائة،   
 (. 552 /: طبقات الحفاظ للسيكط  )إلى نظراائة، تكف  سنة ا نتيف كخمسيف ك مانم  
 .(363/ 1حسف المحاضرة ف  تاريخ مصر كالقاىرة )انظر إلى:  (7)
 .(280/ 1الجكاىر كالدرر ف  ترجمة شيخ اإلسبلـ ابف حجر )انظر إلى:  (8)
 .(289/ 1) انظر إلى: المصدر السابؽ (9)
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ًديث خاصٌ  اإلماـ ةى صنعى  فِفَّ  :تُ مْ قُ  ًديث كالفقو فلو ف  العلؿ ى  المرجع لطبلب ال ةن ابف حجر ف  الحى حى
ًديث ف  الدنيا  إليوانتيت :" ا قاؿلمٌ  السيكط    ؽى دى كصى ، الرأم ال اقب كالحؿ الكسط الرحلة كالرياسة ف  الحى

 ."(1)بأسرىا
 .ف قبلو مف العلما عمٌ  مف جا  بعد ابف حجر ىك ناقؿه  ك ؿَّ : تُ مْ قُ 

قيٍطًن ِّ  مؿ ف  تلخيص ً تىابً األلو ً تىاب بلكغ  (902السخاكم )ت اإلماـكممف جا  بعد ابف حجر   الدَّارى
 ف  العلؿ.
ب ر بف ع ماف بف محمد بف خليؿ بف نصر  أب ب ر بف محمد بف  أب جبلؿ الديف عبد الرحمف بف  -

احب التصانيؼ اإلماـ": الشك ان  اإلماـالسيكط ، قاؿ   ."(2)اٍل ىًبير صى
 لئلماـ النككم الذم "تىاب التقريب كالتيسيرل ً " ىك شرحه ك  ،صاحب ً تىاب تدريب الراكمكالسيكط  ىك 

اٍلميعىلَّؿي  :كجعؿ فيو النكع "النٍَّكعي ال َّاًمفى عىشىرى ، بلحً مقدمة ابف الصٌ لىك مختصر ك  اختصره مف "اإلرشاد" لو،
ـي ، (4)كذ ر  بلـ الحا ـ ف  المعرفة ، ؾدرى كت لـ فيو عف العلة كمتى تي ،(3)" اً  بىًقيى :" فقاؿ قىاؿى اٍلحى ـٍ كى ٍت أىٍجنىاسه لى

اًديثى  ىً يرىةو.. عىٍلنىا ىىًذًه ًم ىاالن أًلىحى نَّمىا جى أم يت لـ الحا ـ عف أجناس العلؿ الت  ذ رىا كأجناس لـ . نىٍذ يٍرىىا، كىاً 
ـي ًمفى اأٍلىٍجنىاًس يىٍشمىليوي اٍلًقٍسمىافً ، جناساأل فمتحد ان ع": كقاؿ السيكط ، يذ رىا اً  مىا ذى ىرىهي اٍلحى اٍلمىٍذ يكرىاًف ًفيمىا  كى

ـى  ا تىقىدَّ ا ًلمى احن يضى ا ذى ىٍرنىاهي تىٍمًريننا ًللطَّاًلًب، كىاً  نَّمى ، كىاً  ـى تىقىدَّ
 (5)". 

فمف المعاصريف الذيف  تبكا على ىذه الطريقة أبك سفياف ، ف  البحث كفتح لنا بىابان  بيران  :تُ مْ قُ 
جمع شتات أجناس العلؿ الت  يعؿ بيا المحد كف مف ك انت الف رة ف  البداية ": الذم قاؿمصطفى باحك 

ألن  رأيت  تب الفف لمتأخرم المحد يف عالة ، خبلؿ تطبيقاتيـ العملية كتصرفاتيـ ف  نقد المتكف كاألسانيد
ًديث كأ  رىـ ينقؿ  بلمو كال يزيد ، فحيث ذ ر عشرة أجناس، على ما ذ ره الحا ـ ف  ً تىابو معرفة علكـ الحى

ة رى عاصً كىك مف أفضؿ ال تب المي  ،ك تب ً تىابو مف خبلليا (،جنسان  25إلى)كصلت  ان فجمع أجناس، "(6)عليو...
 .، إف لـ ي ف أفضلياف  العلةً  تٍ بى تً الت   ي 

بكاب م ؿ ً تىاب م غلب عليو التصنيؼ على طريقة األكقد اختلؼ التصنيؼ المعاصر عف السابؽ الذ
اًتـو أك السؤالت كى   أب علؿ اٍبفي   أب نا عف طريقيا علـ العلؿ  ما ف  ً تىاب ابف يإلالطريقة الت  كصؿ حى

و  اف حاضران ف  التصنيؼ ال أنٌ إبالرغـ مف قدـ طريقتو  ،كالتصنيؼ على طريقة المسانيد، اتـ كغيرهح
  :اصرة المصنفة على طريقة المسانيدالمعاصر فمف ال تب المع

                                                           
 .(363/ 1ىرة )حسف المحاضرة ف  تاريخ مصر كالقاانظر إلى:  (1)
 .(2/248( ، سلـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ )1/328البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع )انظر إلى:  (2)
 .(294/ 1تدريب الراكم ف  شرح تقريب النكاكم ) انظر إلى: (3)
 .(119/معرفة علـك الحديث للحا ـ )انظر إلى:  (4)
 .(307/ 1يب النكاكم )تدريب الراكم ف  شرح تقر انظر إلى: (5)
 (.4كأجناسيا عند المحد يف")المقدمة/ انظر إلى: العلة (6)
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محمد  -  النكرم السيد أىبك المعاط -بشار عكاد معركؼ :المؤلفكف، "المسند المصنؼ المعلؿ" :الً تىاب
دار اليرب  :، الناشرمحمكد محمد خليؿ -براىيـ الزامل أيمف إ -أىٍحمىدي عبد الرزاؽ عيد  -فيميدم الميٍسًلم

 أربعكف. :عدد المجلدات، ـ2013 -ىػ1434ى األكلالطبعة ، بيركت -اإلسبلم 
يا مف حيث الجرح كالتعديؿ نمكا عكت لٌ  األحاديثد، حيث جمعكا على طريقة المساني مرتبه  فيك ً تىابه 
 .كالعلؿ كغيرىا

ًديث بمجمكعة مف  "معلؿ"كىك ": قاؿ المؤلفكف ف  إجابتيـ عف سبب التسمية ألننا أتبعنا  ؿ حى
ًديث مف علؿ ظاىر « الفكائد» ة أك الخاصة بو، مما كرد ف   تب العلؿ كالتراجـ.... كراعينا ما قيؿ ف  ىذا الحى

ًديث ركايةن خاصٌ  خفية، أك شذكذ ف  المتف، كعنينا بصفةو  كدراية،  ة بآرا  الجيابذة المتقدميف، ممف عايش الحى
اًرممف م ؿ عل  ابف المدين ، كيحيى بف مىعيف، كأىٍحمىدي بف حنبؿ، ك  اًتـو الرازم، ك  أب ، كميٍسًلـه ، ك اٍلبيخى  أب حى

ٍرعىةى الرازم، ك  قيٍطًن   ، ، كالعيقيل ، كاٍبفي ًحبَّافى  النَّسىاًئ ، ك  ًذمٌ التٍِّرمً داكد، ك  أب زي  ."(1) كنحكىـ، كابف عىدم، كالدَّارى
ً تىابة الرسائؿ العلمية مف ماجستير كد تكراه على عف طريؽ حث الطلبة  مت الجامعاتي كقد اىتٌ 

 .كأبحاث ترقية ف  العلؿ كعلكميا
، كمف جا  بعدىـ، فيكالتابع ةً الصحابى  بيف ؿى العلؿ تنقٌ ف علـ إ :سابؽ يم ف القكؿما كمف خبلؿ : تُ مْ قُ 

كتكالًت اللَّبناتي ترص بعضيا بعضان حتى غدا علمان ال ييستياف ، ى لبنا  صرح علـ العلؿاألكلك انت النكاة 
ًديثبال بلـ ف  نقد ال رى يً ألنَّو أكؿ مف اشتي ؛ كقد مٌر علينا قبؿي أفَّ علـ العلؿ بدأ بمحمد بف سيريف، بجنابو ، حى

عبلليا األحاديثمركران بالز ٍىًرمِّ الذم  اف يمل  على تبلمذتو أشيا  ف  نقد  حتى استقر عند شيٍعبىة بف  ،كا 
قة ألفَّ أحدان قبلو لـ يت لـ بالدٌ ؛ الباح يف شيٍعبىة ىك المؤسس الحقيق  ليذا العلـ كقد جعؿ أحدي ، الحجاج

ًديثى  كألفَّ ؛ ذيًف ت لـ بيما شيٍعبىةكالشمكؿ اللٌ  كىك أكؿ مف فٌتش عف أمر ، ، كفنان على يديوً صناعةن  حى أصبى  الحى
  .(2)المحٌد يف

                                                           
 .(9/ 1المسند المصنؼ المعلؿ )انظر إلى:  (1)
 .( 30)/كالعلة كأجناسيا  ،( 1/30 )مقدمة شرح علؿ الترمذم انظر إلى:  (2)
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 يْ انِ الثّ  لُ صْ الفَ 
  :مباحثٍ  ةُ عَ وفيو أربَ 

  ُوفيو مطمبان األول المبَحث : 
 .ليةن  ةً العلٌ  تعريؼي  :األول المطَمبُ  -
 عند المحد يف )اصطبلحان(. ةً العلٌ  تعريؼي  :الثاني المطَمبُ  -

  َشرطا العمة وما يخرج بكل شرط. :الثاني ثُ المبح 
  ُمطالب ةُ وفيو ثَلثَ  :الثالث المبَحث : 

 ؟أصبلن  اشرطييا أك  بلىما أك لـ يكجد حدي أختؿ أذا إ ةً العلٌ ماذا تسمى  :األول المطَمبُ  -
 .قسميف ىة إلالعلٌ  ـى ف  التعليؿ كأكؿ مف قسٌ  صؿي األ :الثاني المطَمبُ  -
ـي أ: الثالث المطَمبُ  -  عند المحد يف. ةً لٌ الع قسا
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 وفيو مطمبان األول المبَحثُ 
 :ُلَغًة َوَما َيَتَعمَُّق ِبَيا ِمْن ُأُمْورٍ  الِعمَّةِ  تعريفُ  :األول المطَمبُ 
لىبلن .. كعؿَّ القكـي إًبلى .الشٍَّربىةي ال َّاًنيىةي  :اٍلعىؿ  كاٍلعىلىؿي  :اٍلًعلَّةي لييىةن   لىبلن، كاإلبؿي تى  ،ييـ يىعيل كنيا عىبلًّ كعى عيؿ  نفسيا عى

ٍبًز ليٍجتزئ بو عف الَّلبف ب َّ بالمرؽ كالخي .. .كسقى إًبلو علبلن كنيبلن ًإذا سىقىاىىا سقية بعد سقية، كاألـ  تيعىلِّؿي الصَّ
، حتى بىٍقيَّة جٍرم الفرس :كالعيبللية يِّيا.. كأٍعلىٍلتي اإٍلًبؿى إذا أٍصدىرٍ .بقيَّةي اللَّبًف، كًبقَّيية  يؿِّ شى  و .. .تىيىا قىٍبؿى رى

ًكيىٍت. كعى  لٍَّت فىقىٍد رى ذا عى لىٍلتييا أٍف تىٍسًقيىيىا الشٍَّربىةى ال َّاًنيىةى  يَـّ تيٍصًدريىىا ًركىا ن، كا  كبى إذا أٍعلىٍلتييا كعى اًربي اٍلمىٍضري ؿَّ الضَّ
. كاٍلعيليؿي  ٍربى لىٍيًو الضَّ ا ييعىلَّؿي ًبًو اٍلمىرً .تىابىعى عى ًفٍيؼً .. كىىيكى مى . كالعؿ   :.. كىاٍلعىؿ  .ٍيضي ًمفى الطَّعىاـً اٍلخى  :اٍل ىًبٍيري اٍلميًسف 

ـي  ٍخ ؿي الذم يزكري النِّسا ى. كالعىؿ   :.. كالعىؿ  .القيرادي الضَّ بىنيك العىبلَّت :الرَّجي ـي، كى ـي العظي ٍخ بىنيك أيمَّيىاتو  :التٍَّيسي الضَّ
ؿه عى  ، كىريجي ؿو كىاًحدو ًيٍيري اٍلجي َّةً  :ؿ  شىتَّى ًلرىجي ًعيؼ صى ٍعبىةن، كالًعلَّة.ميًسف  نىًحٍيؼه ضى قىًد اٍعتىؿَّ اٍلعىًلٍيؿي ًعلَّةن صى  :.. كى

. كالعىًليؿ . كصاًحبييا ميٍعتىؿه . كالًعلَّةٍ  :المىرىضي ارىٍت  :المريضي حدثه يىٍشيىؿي صاحبو عف كجيو،  ىأفَّ ًتٍلؾى اٍلًعلَّةى صى
.. كىىىذىا ًعلَّةه ًليىذىا، أٍم سىبىبه .األكؿوي عىٍف شيٍيًلًو شيٍيبلن  ىاًنيان مىنىعى 

(1). 
أنيا  :العلًة ف  الليًة العربيًة، يتضحي لنا أنيا تيطلؽي على عدًة معافو أىميا ًممَّا تقدـى ًمٍف تعريؼ :تُ مْ قُ  

ًبٍيًر اٍلميًسفتأت  بمعنى بىًقيَّة  يؿِّ شى  و  بقية الطعاـ. كت أم نكع حسب تخصيصو. كتأت   مف أت  بمعنى اٍل ى
عاؿى بعدى عاؿو أم سيًق ى بعدى  :بمعنى التتابع  متابعة السير، كتأت  بمعنى التٍَّ راًر  الش ٍرًب مرةن بعدى مرةو، يقاؿ

دىًث الذم ييٍشًيؿي صاًحبىوي عف حاجًتًو، أك عف غير مراده. كتأت  بمعنى السَّبىًب، يقاؿ . كتأت  بمعنى الحى  :سىٍق و
ٍعًؼ كالمرًض، يقاؿىذا  . كتأت  بمعنى الضَّ ، كىك  :األمري ًعلَّةه ليذا، أٍم سىبىبه عيؼى اٍعتىؿَّ فيبلفه إذا مىًرضى كضى

ًعيؼ ليؿه أٍم مريضه ضى   .عى
دًِّ ٍيفى ىيكى  جليان كمف التعريًؼ الليكمِّ للعلًة، يظيري لنا  أفَّ أقربى المعاًن  إلى معنى العلًة عندى الميحى

، كالم ًديث الذم تكجد فيو علة خفية قادحة، كسكا ه أمنعٍت مف الح ـً بصحًة المرضي رضي ع سي الصحًة، كالحى
اًتًو.  دىرىجى ـٍ تمنٍع، فِنيا تيسمى علةن على أمِّ حاؿو ًمفى األحكاًؿ؛ ألنيا مرضه على اختبلًؼ مىرىاًتًبًو كى ـٍ ل ًديث أ  الحى

حى ىذا الرأمى  ًدي و عف المعنى الليكمِّ  :، كالد تكري (2)كميٍصطىفىى بىاحي  :األستاذي كقد رىجَّ ماىري الفىٍحًؿ عند حى
كبيذا يتضح أف أقرب المعان  الليكية لمعنى العلة ف  اصطبلح المحد يف ىك المرض؛ ": للعلًة، حيثي قاؿى 

ًديث الذم ظاىريهي الصحةي إذا ا تشؼى الناقدي فيًو علةن قادحةن، فِفَّ ذلؾى يمنعي ًمفى  الح ـً  كذلؾ ألفَّ الحى
 ".(3)بصحًتوً 

حاتـه العيٍكًن    :كالد تكر (4)ًرٍفعىٍت فىٍكًزم :بينما ذ ر الد تكري 
العلةى بمعنى المرًض ميٍ تفياًف بو،  ما  (1)

/ محمد شحاتو مكضحان أف العلةى بمعنى المرًض ى  األقربي الصطبلًح المحد يفى  رجحوي الد تكري
(2). 

                                                           
 ( 4/14اللية: ) مادة )عؿ(، كمعجـ مقاييس -( 1/156مادة )عؿ(، كجميرة اللية لؤلزدم: ) /( 1/88انظر إلى: العيف: ) (1)

(، كمختار الصحاح: )/ /    ؿَّ  مادة )علؿ(. /( 3080-1/3078مادة )علؿ(، كلساف العرب: ) /( 451مادة )عى
 (.12 -11العلة كأجناسيا عند المحد يف: )/: انظر إلى( 2)
 (.12أ ر علؿ الحديث ف  اختبلؼ الفقيا : )/انظر إلى:  (3)
 (. كىك رسالتو للماجستير.261ابف أب  حاتـ الرازم كأ ره ف  علـك الحديث: )/ :ر إلىانظ( 4)
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ًديث ع  ، كسنبيف ذلؾ ف  اآلت .كىذا بدكره يدفعنا إلى الحى  ف العلًة بالمعنى الخاصِّ عندى المحد يفى
 

 :اصطَلحاً عند المحدثين  (3)ةالعمّ  تعريفُ  :يْ انِ الثّ  المطَمبُ 
ًديث ف  نكعو  ىػ(405ت الحا ـ النيسابكرم ) اإلماـلعؿ  كأيضان أكؿ ، خاص أكؿ مف صنؼ علؿ الحى

ًديثً  ًعلىؿي  :قاؿف، مف جعلو نكعان مستقبلن كعرفو مف حيث االصطبلح ًحيًح، ، اٍلحى ٍيرى الصَّ ـه ًبرىٍأًسًو غى كىىيكى ًعٍل
ٍرًح كىالتٍَّعًديؿً  ، كىاٍلجى كًح سىاًقطه .كىالسًَّقيـً ًديث اٍلمىٍجري ، فىًِفَّ حى ؿه ٍرًح ًفييىا مىٍدخى وو لىٍيسى ًلٍلجى ًديث ًمٍف أىٍكجي نَّمىا ييعىلَّؿي اٍلحى ..كىاً 

ًديث ًديث يى  كىاهو، كىًعلَّةه اٍلحى ـٍ ًعٍلميوي، فىيىًصيري اٍلحى لىٍيًي ًديث لىوي ًعلَّةه، فىيىٍخفىى عى دِّ يكا ًبحى اًديًث ال ِّقىاًت أىٍف ييحى ٍ  يري ًف  أىحى
ةي ًفيًو ًعٍندىنىا اٍلًحٍفظي، كىاٍلفىيٍ  جَّ ، كىاٍلحي ٍعليكالن ٍعًرفىةي الى غىٍيرى مى ـي، كىاٍلمى

 ةى العلٌ  ؼى عرٌ ف يي أكالحا ـ ف  ىذا التعريؼ يحاكؿ  ،(4)
ف يعدكنيا ك  اف السابق األحاديثمف  عف أنكاع حترز ف  تعريفو للعلة انو إحتى ، عف سابقيو ؼو لً ختى مي  بش ؿو 

ى سمٌ "فعلى ىذا ال يي  :فيقكؿ ابف حجر ف  الن ت على ابف الصبلح، مف ضمف تعريؼ العلة المعركفة عندىـ
ًديثي  ًديث ا الحى نما يسمى معلكالن إذا آؿ المنقطعي م بلن مىٍعلكالن؛ كال الحى عَّؼه مىٍعلكالن، كا  لذم راكيًو مجيكؿه أك ميضى

، مىعى  كًنًو ظاىرى السبلمًة ًمٍف ذلؾى  أٍمريهي إلى ش  و مف ذلؾى
كىذا ال بلـ مف الحا ـ )رحمو الل تعالى( أكؿ  ،"(5) 

ًديث  (7)ديد مفيـك عاـ للعلة""كىذا أيضان مف الحا ـ محاكلة أكلى لتح ،(6)...تقعيد نظرم لتحديد علة الحى
فا ً -الحا ـى يشير إلى شرًط العلًة  اإلماـك أف  : بقكلو األكؿفيما بعد الشرط  دٌ الذم عي  -اليمكًض كالخى

لى شرط " ًديثي  ...فيصيري ": ال ان  بقكلو دٌ عي الذم -القىٍدحً -...فيخفى علييـٍ علميوي..."، كا  مىٍعلكالن..."، أم  الحى
 .(8)بمضمكنو؛ ألفَّ العلةى ت كفي حينئذو قادحةن تجعلو مردكدان  كال معمكؿو  مقبكؿو  غيرى  فيو علةه قادحةه تجعليوي 

نؼ الذ ر مشيران إلى آ  للعلة على تعريؼ الحا ـ األكل ىػ( بنى التعريؼى 643)ت بلحً الصٌ  ابفى  كلعؿَّ 
ةو ق ى  عبارةه عىٍف أسبىابو :" فيا بقكلوالعلة حينما عرٌ   ٍ طى رٍ شى  ةو فيوً خفيَّةو غاًمضى  ."(9) اًدحى

مف عبارة  بلح أ  ر تحديدان عمرك بف الصٌ  أب  ةي "كجا ت عبارى : ىماـ سعيد:" قاؿ الد تكر
 ."(10)الحا ـ...

ًديث المعلؿ بقكلو نو إ:" كلعؿ ىذا الذم جعؿ الحافظ ابف حجر يعلؽ على تعريؼ ابف الصبلح للحى
إلى تقليده ف   بلح قد ماؿى الصٌ  بعد ابفً  مف جا ى  ، كمف الحقيؽ ذ ره ىنا أف  ؿَّ "(1)تحرير لتعريؼ الحا ـ

                                                                                                                                                                                           
 (.6انظر إلى المدخؿ إلى فيـ علـ العلؿ )/( 1)
 (.7انظر إلى ال شؼ الح يث )/( 2)

 أقصد بيا العلة بالمعنى الخاص بشرطييا كالمتعارؼ علييا العلة الخفية عند المحد يف. (3)
 .(112 /) النكع السابع كالعشركف.-فة علـك الحديث للحا ـمعر انظر إلى:  (4)
 (.295/الن ت البف حجر )انظر إلى:  (5)
 (.492/مجلة المنارة )، ك (/3مفيـك العلة عند المحد يف لمحمد طكالبة )انظر إلى: (6) 
 .(21/ 1علؿ الترمذم ) انظر إلى: شرح (7)
 (.8العلة بمعناىا العاـ )انظر إلى:  (8)
 .(187 /مقدمة ابف الصبلح = معرفة أنكاع علـك الحديث )ر إلى: انظ (9)

 .(22/ 1علؿ الترمذم ) انظر إلى: شرح (10)
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عندىـ أ  ر مما عرفيا ابف  تٍ دى عِّ لت كقي قد تأصٌ  ةى العلٌ  إفٌ  :نصاؼ أف نقكؿف مف اإلأتعريفو للعلة، إال 
مف  ةدق رى جعؿ تعريفيـ االصطبلح  أ  ى ، ، كىذاقادحةن ، خفيةن  غامضةن  ف ت كفى أنيـ اشترطكا أل ؛بلحالصٌ 

ف  ا، تعريفو ماىر الفحؿ بعد نقلو :  أنما يقلد الحقيـ سابقيـ، يقكؿ الد تكر، نت تعريفاتيـ غالبان متقاربةكا 
، اشترطى فيو خفا ى العلًة، ك كنىيا  اإلماـك ؿ مىٍف جا  بعد ": لتعريًؼ ابًف الصبلحً  ابًف الصبلًح كعرؼ المعؿَّ

، ك  :قادحةن،  األئمةً  ، كالسيكط ِّ ، كالعراق ِّ  الفيًض محمد بف محمد ابف عل  بف فارس، كغيرًىـ أب الطٍِّيًب ِّ

 .كسيأت  ذ ر تعريفاتيـ  ،"(2)

اعلـ أنو قد يطلؽ اسـ العلة على غير ما  قكؿ: "في ىػ( 643)ت بف الصبلحكىناؾ تعريؼ آخر ال
ذ رناه مف باق  األسباب القادحة ف  الحديث المخرجة لو مف حاؿ الصحة إلى حاؿ الضعؼ، المانعة مف 

بو على ما ىك مقتضى لفظ العلة ف  األصؿ، كلذلؾ تجد ف   تب علؿ الحديث ال  ير مف الجرح  العمؿ
 .(3)"بال ذب، كاليفلة، كسك  الحفظ، كنحك ذلؾ مف أنكاع الجرح

قادح مع أف الظاىر  خف    غامضو  سببو ًعبىارىةه عىٍف ": ىػ( العلة بأنيا676النككم )ت اإلماـرؼ كقد عٌ 
 ."(4)السبلمة منو

ـي رفيا عٌ ك   ".(5)فيو قادحةو  غامضةو  خفيةو  أسبىابو ًعبىارىةه عىٍف "ى  : ىػ( بقكلو743الطيب  )ت اإلما
 ".(6)فيو قادحةو غامضة و  خفيةو  أسبىابو  "ًعبىارىةه عىفٍ  :ىػ( بقكلو804بف عمر بف الملقف )تا ظي رفيا الحافً كعٌ 
ًديث فأ ٌ  غامضةو  خفيةو  سبىابو أًعبىارىةه عىٍف " :بقكلو ىػ(806العراق  )ت ظي رفيا الحافً كعٌ  رت طرأت على الحى

 ."(7)أم قدحت ف  صحتو، فيو
 كىذا الذم نرجحو لتعريؼ العلة اصطبلحان؛ ألنو تعريؼ يشمؿ شرط  العلة. ُقْمُت:
ًديث المعلؿ " العلة عندىـ 837بك الفيض محمد بف فارس )تأرفيا كعٌ   خف و  بو سبًعبىارىةه عىٍف ىػ( الحى
 ."(8)قادح  غامضو 

ك غير قادحة خفية أك أبقكلو: "العلة أعـ مف أف ت كف قادحة  (852)تابف حجرالحافظ فيا كعرَّ 
 (9)".كاضحة

                                                                                                                                                                                           
 .(114/ 1الن ت على  تاب ابف الصبلح البف حجر )انظر إلى:  (1)
 (.14 -13)/  ر علؿ الحديث ف  اختبلؼ الفقيا أانظر إلى:  (2)
 (. 93 /ف الصبلح ): معرفة أنكاع علـك الحديث، البإلى نظرا(3)

 .(44 /التقريب كالتيسير للنككم )انظر إلى : (4)
 (.70انظر إلى : الخبلصة )/ (5)
 (.212انظر إلى : المقنع ف  علـك الحديث )/ (6)
 (.102انظر إلى : فتح المييث للعراق  )/ (7)
 (.84انظر إلى : جكاىر االصكؿ )/ (8)
 (. 771/ 2البف حجر ): الن ت على  تاب ابف الصبلح، إلى نظرا(9)
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ًديث المعلؿ بقكلو902السخاكم )ت ظي الحافً  رؼى كعٌ  "فالمعلؿ أك المعلكؿ خبر ظاىره السبلمة : ىػ( الحى
 ".(1)اطلع فيو بعد التفتيش على قادح

ًف   قىاًدحو ًف  ": لعلة ف  تدريبوا ق(911)تالسيكط اإلماـ كعرؼ  اٍلًعلَّةي ًعبىارىةه عىٍف سىبىبو غىاًمضو خى
ًديث مىةي ًمٍنوي  مىعى أىفَّ ، اٍلحى الظَّاًىرى السَّبلى

(2). 
ـى  مف التعريفات السابقة أف العلما ى  ظٍ بلحى كيي  كمنيـ مف جعؿ ، مستقبلن ان نكع العلؿً  منيـ مف جعؿ عل

ًديثً  نكعً  ضمفى  ةى العلٌ   .ؽ بينيمافرٌ كمنيـ مف لـ يي  ،بينيما رؽى أم منيـ مف فٌ ، المعلكؿ الحى
  :َلح في مقدمتوالصّ  رفو ابنُ أو المعمول كما عّ  عملِ المُ  الَحِديثِ  تعريفُ و 

ًديثي  ًديثي :" المعلَّؿي  الحى ًتًو مىعى أفَّ ظاًىرىهي السبلمةي منيا ىك الحى ، الذم اط ًلعى فيًو على ًعلَّةو تىقدىحي ف  صحَّ
، الجامًع شركطى  اإلسنادكيتطرَّؽي ذلؾى إلى  ًة ًمٍف حيثي الظاًىري  الذم رجاليوي  قاته حَّ  ."(3)الصِّ

، كلـ اإلسنادألنو أدخؿ "العلة" ف  تعريؼ المعلكؿ إلى جانب أنو ذ ر علة  ؛ف  ىذا التعريؼ دكره 
 ."(4)اإلسنادعف علة  أىميةيشمؿ ىذا التعريؼ علة المتف، الت  ال تقؿ 

ما حققو مف تعريؼ المعلكؿ قد يقع ف   بلميـ ما يخالفو، كطريؽ التكفيؽ  مراده بذلؾ أفٌ ": الحافظقاؿ 
ًديثو  ؽى طلً العلة إذا أي  بيف ما حققو المصنؼ كبيف ما يقع ف   بلميـ أف اسـى  ى سمٌ ال يلـز منو أف يي  على حى

ًديث معلكالن  ًديث مف أكجو ": قاؿ الحا ـ ؛ إذ المعلكؿ ما علتو خفية قادحة"، كليذااصطبلحان  الحى إنما يعؿ الحى
 ."(5)ليس فييا للجرح مدخؿ

 تعريؼى الف إ :قاؿـ أف يي فيما تقدٌ  القكؿً  ةي كخبلصى  :"كيقكؿ الد تكر محمد الترؾ ف  خبلصة تعريؼ العلة
، الظاىرة لةعخر كىك الآ قسـه  كىناؾى ، كىك العلة الخفية ،العلة  مف أقساـً  على قسـو  ينطبؽي ، للعلةً  المشيكرً 

 ."(6)كالل أعلـ ،فعبلن ف   تب العلؿ ما ىك مكجكده  كبيف، قكاؿ المتقدمة ف  تعريؼ العلةكذلؾ جمعان بيف األ
ف العلة بالمعنى االصطبلح  الخاص عند المحد يف ما اجتمع إ :ف نقكؿأكبنا ن على ما سبؽ يم ف 

ك المعنى أنسم  العلة بالمعنى الخاص ف أكالقدح، كمف ىنا يم ف  ،الخفا  كاليمكض :فييا شرطا العلة
خر للعلة عند المحد يف آ ان ىناؾ نكع كأفٌ ، االصطبلح  المشيكر بيف المحد يف أك ما يعرؼ بالعلة الخفية

كى  الت  اختؿ أحد شرطييا، أك  ،كالقدح ،الخفا  كاليمكض :تكفر شرطا العلةيفيما لـ  األحاديثكف بو يعلٌ 

                                                           
 (.1/276انظر إلى : فتح المييث للسخاكم ) (1)
 .(295/ 1تدريب الراكم ف  شرح تقريب النكاكم )انظر إلى:  (2)
 .(187 /مقدمة ابف الصبلح )انظر إلى:  (3)
 .(22/ 1علؿ الترمذم ) انظر إلى: شرح (4)
 .(117-116/ 1الن ت على  تاب ابف الصبلح البف حجر )انظر إلى:  (5)
 .(42/ انظر إلى: رسالة الد تكراه لمحمد التر   ) (6)
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كقد تطلؽ  ك الت  على غير بابيا أك مقتضاىا،العاـ، أك غير االصطبلحية، أ  بلىما، كتسمى العلة بالمعنى
 .(1)العلة على غير ذلؾ،  ِطبلقيا على النسخ، أك على الحديث المكضكع، كنحك ذلؾ، على ما سيأت 

كمف المبلحظ أنو مف العلما  مف عرفيا بالمعنى العاـ  اإلماـ الحا ـ، كابف الصبلح، كابف  :ُقْمتُ 
 كمنيـ مف عرفيا بالمعنى الخاص .حجر، 

 .ىـ(806العراقي )ت ظُ الحافِ والراجح من ىذه التعريفات تعريف اإلمام 
  

                                                           
  باب ف  يستخدمكنيا واألصوليين الفقياء أف فنجد ليا كاستخدامو حاجتو حسب ؿ   ي  للعلة العلما  طبلقاتإ كتعددت: ُقْمتُ (1) 
  الصرؼ مف الممنكع باب ف  النحويين كيستخدميا أر انو، مف ر ف كجعلت علتو، لكجكد بأصؿ فرع إلحاؽ: كىك القياس   
  مف الممنكع ىك ىنا كالح ـ الح ـ، عليو يترتب ما كى  طبيعية غير حالة يستدع  طبيع  غير عارض بأنيا عنيا كيعبركف   
   الل كجكد مبحث ف  يذ ركنيا والفَلسفة المتكممين أف كنجد ، القرا ات تكجيو ف  يستخدمكنيا الُقراء كنجد الصرؼ،   
 المحد يف عند كأجناسيا كالعلة ،(352)/ الفحكؿ رشادإ: إلى انظر. ذلؾ كغير للكجكد األكلى العلة ىك الل :كفكيقكل   
  (18-19.) 
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  انيالثّ  المبَحثُ 
 :شرط بكلِّ  جُ وما يخرُ  (1)ةمّ شرطا العِ 

ًديث المعلؿ أك العلة كبنا ن   : ي كف للعلة شرطاف ا ناف ىما، على التعريفات السابقات للحى
 .(3)كاليمكض (2)ا ي الخف :األولالشرط 

 .(4)القدح :الشرط الثاني
 ".(5)كالعلة تقع ف  السند أ  ر مف كقكعيا ف  المتف

جلية كي كف التعليؿ ف  ىذه الحالة باألمكر الظاىرة  كجكد  ة ؿ علة ظاىر : األولفيخرج بالشرط 
حفًظًو،  ، كسك ً وً ، كتييىمىتً وً كغفلتً ، وم ؿ  ذب الراكم كفسق، أك  كف الخطػأ ظاىر أك انقطاعو  اإلسنادف   ضعؼو 
مكر الظاىرة دالًتًو أك ف  ضبطو، كغير ىذه األ، كتصحيًفًو ف  السنًد أك المتًف، أك الطعًف ف  ع(6)وً كجيالتً 

ًديث فك كيعؿ بيا المحد  ،المعركفة دائرة الدراسة كالمتابعة بالطرؽ المعركفة  ىيخرج مف دائرة القبكؿ إلف الحى
ًديث  .عند أىؿ الحى

ًديث : العلؿي غيري القادحًة، م ؿ :رَج بالشرِط الثاِنيوخ ، كما أيٍدًرجى ف  متًف الحى اعتراًؼ الميٍدًرًج بما أدرجى
أك تفسير  ،كتصريًح الميدىلًِّس بالسماًع مف طريؽو أيٍخرىل، كاإلرساؿ الظاىر كبالكقؼ للرفع، على سبيًؿ البيافً 

ًديث مع بياف ذلؾلفظو ف  ال ًديثمٌ ع مبيـ زيادةن  أك تعريؼ راكو  ،حى  .(7)كغير ذلؾ   ير، ا ىك مكجكد ف  الحى
علةن بيذا المعنى إذا اختؿَّ أحدي ىذيًف الشرطيًف أك  -بالمعنى الخاصِّ  -كعلى ىذا فبل تيسمى العلةي 

ًديث لنقكؿى  ًو علةن، إفَّ في : بلىيما. كلصعكبًة معرفًة العلًة مف خبلًؿ ىذيًف الشرطيًف، كمتى يتحققاًف ف  أمِّ حى
ًديث  ، الذيفى غاصكا ًبحىصافةو كميارةو ف  بحًر الحى ـٍ ف  مكضكًعيا إال فيحكؿي المحد يفى كجيابذتيييـٍ لـ يت ل

 .(8)كعلكًموً 

                                                           
 أم العلة الخفية الت  يتحقؽ ف  الحديث الشرطيف أك الر نيف، كيحترز مف ىذا العلة الظاىرة . (1)
 لتفتيش كمتابعة طرؽ الحديث .أم ىناؾ علة خفية تقدح ف  صحة الحديث ، عرفت بعد ا (2)
 ، ) ربما أدر ت علة حديث بعد أربعيف سنة (.لييا بعد  ما قاؿ عل  بف المدين ىناؾ علة ف  الحديث ل ف :لـ نتكصؿ إ (3)
 أم يقدح ف  صحة الحديث. (4)
 (.213(، كالمقنع ف  علـك الحديث )/1/253انظر إلى : تقريب النككم مع تدريب السيكط  ) (5)
 مجيكؿ الحاؿ: كىك مجيكؿ العدالة ظاىران كباطنان، أك مجيكؿ العدالة باطنان دكف الظاىر؛ ألف  -المجيكؿ نكعاف: األكؿك ( 6)

 ظاىره أنو عدؿ، كىك ما يعرؼ بالمستكر. كمجيكؿ الحاؿ: ىك مف ركل عنو ا ناف كلـ يت لـ فيو أحد العلما  المختصيف    
 ف: كىك مف ركل عنو راكو كاحد فقط، كلـ يت لـ فيو أحد بجرح كال تعديؿ. انظر إلى: مجيكؿ العي -تعديؿ. ال ان  أكبجرح    
 (.318ك1/316) تدريب الراكم:ك (، 1/28) مقدمة صحيح مسلـ بشرح النككم:   
 ( 10(، كال شؼ الح يث )286/ 1لقد ذ رت ف  أ  ر مف  تاب ف   تب منيا العلؿ فتح المييث بشرح ألفية الحديث ) (7)
 (.كتحدث عنيا الد تكر محمد تر   20ذ ر ىذا التقسيـ الد تكر مصطفى باحك ف   تابو العلة كأجناسيا عند المحد يف )ك    
 (.42-1/39الترؾ ف  رسالة للد تكراه بالتفصيؿ )   
 (.13/بمعناىا العاـ ) انظر إلى: العلة (8)
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ذا في  ًديث ، الشرطيف فبل يم ف أف نسمى العلة بالمعنى االصطبلح  دي أحى  دى قً كا   أف تكصؼ علة الحى
 : ال  الت

 .العلة ظاىرة قادحةفقداف الخفا  أك اليمكض ك انت  -1
 .فقداف الشرط ال ان  ك انت العلة خفية أك غامضة غير قادحة -2
 .(1)فقداف الشرطيف ك انت العلة ظاىرة غير قادحة   -3

أك على غير  إطبلؽو  بالمعنى العاـ أك علةى  ى علةن سمٌ كتي ، كف  ىذه الحالة ت كف العلة بمعناىا العاـ
 .ايى اصطبلحً  ا أك على غيرً يى بىابً 

ًديث ت كف العلة على اصطبلحياكعلى ى ، كف  ىذه الحالة (2)ذا إذا اجتمع ىذاف الشرطاف ف  الحى
ًديث مع  ان خفي ان غامض ان ينطبؽ علييا التعريؼ المشيكر للعلة مف  كنيا سبب ف الظاىر أيقدح ف  صحة الحى

 .(4)ف الركايات ت كف قادحةأكف  اليالب  .3)السبلمة منو 
، أما إذا فقد أحدىما أك  بلىما، ذا كجد الشرطاف  بلىماإعلة اصطبلح إال ى العلة سمٌ كعلى ىذا ال تي 

ًديث المكضكع كالمنسكخ كنحكىما اأك لـ يكجد فِنيا حينئذ ت كف قد خرجت عف ، أصبلن  ما ىك الحاؿ ف  الحى
 أك علةن ، بالمعنى العاـ خر كيم ننا أف نسمييا علةن آ إلى معنىن ، المعنى االصطبلح  أك المعنى الخاص للعلة

نف  آريؼ العلة مف خبلؿ ىذيف الشرطيف كلعدـ سيكلة تع، أك مقتضاىا، بىابيا على غيرً  أك علةن ، ةإطبلقي
ًديث مف أجؿ أف نقكؿ ًديث علة :الذ ر، كمتى يتحققاف ف  أم حى لـ يت لـ ف  مكضكع العلة إال ، إف ف  الحى

دً ، فطاحؿ المحد يف كفحكليـ  اإلماـكاقتدار، قاؿ  كذ ا و  يث ب ؿ ميارةو الذيف غاصكا ف  بحر علـك الحى
ًديث كأشرفيا كأدقيا"كىذا النكع مف أجليا:" السيكط  نما )ي، ، أم أجؿ أنكاع علكـ الحى  ف منو أىؿ الحفظ تمكا 

اًرم، ك كأىٍحمىدى ،  ِبف المدين ، (، كليذا لـ يت لـ فيو إال القليؿكالخبرة كالفيـ ال اقب ، شيبة أب كيعقكب بف ، اٍلبيخى
اًتـو  أب ك  ٍرعىةى  أب ك ، حى قيٍطًن ِّ ، زي  ". كالدَّارى

ـٍ أنَّوي قٍد ييطلؽي اسـي الًعلًَّة على غ :بالمعنى العاـ فقاؿ ةً بلح عف العلٌ الصٌ  ابفي  ثى قد تحدٌ ك   يًر ما " يَـّ اعل
ًة إلى ح ذ رناهي مف باق  األسبىابً  حَّ ًديث اٍلميخًرجًة لوي ًمٍف حاًؿ الصِّ ٍعًؼ، المانعًة ًمفى القادحًة ف  الحى اًؿ الضَّ

ًديث ال  يرى ًمفى الجرًح ، العمًؿ بًو، على ما ىك ميقتضى لفًظ الًعلًَّة ف  األصؿً  كلذلؾى تجدي ف   تًب علًؿ الحى
ًديث  يَـّ النٍَّسخى ًعلَّةن ًمٍف ًعلًؿ الحى  التٍِّرًمًذمٌ بال ذًب، كاليفلىًة، كسكً  الحفًظ، كنحك ذلؾى ًمٍف أنكاًع الجرًح. كسمَّى 

ًديث الذم أسندهي  ييـٍ أطلؽى اسـى الًعلًَّة على ما ليسى بقاًدحو ًمٍف كجكًه الخبلًؼ، نحكي إرساًؿ مىٍف أرسؿى الحى إفَّ بعضى
 ."(5) ال قةي الضابطي...

                                                           
 بيقية.كسكؼ أذ ر ل ؿ كاحدة منيا م بلن خبلؿ الدراسة التط ُقْمُت: (1)
 بالمعنى الخاص االصطبلح  المشيكر عند المحد يف  (2)
 .(42/انظر إلى رسالة الد تكراه لمحمد التر  : ) (3)
 (.43/السابؽ ) انظر إلى: المصدر (4)
 .(190 /) مقدمة ابف الصبلح انظر إلى:(5) 
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كشرح ابف حجر  بلمو ف  الن ت فقاؿ مراده بذلؾ أف ما حققو مف تعريؼ المعلكؿ، قد يقع ف   بلميـ 
ًديث ما يخالفو، ك  طريؽ التكفيؽ بيف ما حققو المصنؼ كبيف ما يقع ف   بلميـ أف اسـ العلة إذا أطلؽ على حى

ًديث معلكالن  إذ المعلكؿ ما علتو قادحة خفية كالعلة أعـ مف أف ت كف  ؛اصطبلحان  ال يلـز منو أف يسمى الحى
ًدي": ك غير قادحة خفية أك كاضحة، كليذا قاؿ الحا ـأقادحة  نما يعؿ الحى ث مف أكجو ليس فييا للجرح كا 
ًدي و عف العلة كقاؿ العراق ، "(1)مدخؿ الظاىر أف قصدىـ جمع مطلؽ العلة  كل فٌ :" .. .عف السابقيف ف  حى

 ."(2)خفية  انت أك ظاىرة..
كيم ف مف خبلؿ تعريفات المتقدميف ": كقد أجمؿ تعريفيا الد تكر محمد الترؾ ف  رسالتو للد تكراه فقاؿ

ًديث سكا   اف ف  السند  العلة بتعريفيا العاـ كىك أنيا تطلؽ على  ؿ أمر يش ؿ ؼى عرٌ ف ني أ ايم نن ك أف  الحى
 ."(3)ـ خفيان أالمتف ظاىران  اف 
ـٍ عيمكمان  إف العلةى  ، كال  -ال قاًت كالضعفا ً -بمعناىا العاِـّ تبحثي ف  أكىاـً الركاًة  يلًِّي ـٍ ف  ركاياًتًي
 .(4)على أكىاـً بعًض الركاًة ال قاتً  -ى الخاصِّ  العلًة بالمعن-تقتصري فقٍط 
منيا خبلؿ الدراسة  سكؼ أقكـ بالتم يؿ ل ؿ كاحدةو ، العلة كما يخرج ب ؿ شرط  كبعد ذ ر شرط: ُقْمتُ 
 .التطبيقية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .(771/ 2الن ت على  تاب ابف الصبلح البف حجر )انظر إلى:  (1)
 .(286/ 1تح المييث بشرح ألفية الحديث )فانظر إلى:  (2)
 .(42/) رسالة الد تكراه لمحمد التر  : انظر إلى (3)
 (.24(، كال شؼ الح يث: )/29الجامع ف  العلؿ كالفكائد: )/انظر إلى:  (4)
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 لثْ اِ الثّ  المبَحثُ 
 : مطالب ةُ وفيو ثَلثَ 

 ؟طييا أك  بلىما أك لـ يكجد أصبلن شر  حدي أ ختؿَّ اى العلة إذا سمٌ ماذا تي  :األول المطَمبُ 
 .قسميف ىـ العلة إلف  التعليؿ كأكؿ مف قسَّ  األصؿي  :الثاني المطَمبُ 
ـي  :الثالث المطَمبُ   العلة عند المحد يف. أقسا
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 أصًَل ؟ اشرطييا أو كَلىما أو لم يوجد حدُ أ ختلَّ اإذا  ةُ ى العمّ سمّ ماذا تُ  :األول المطَمبُ 
حدىما خرجت العلة عف المعنى االصطبلح  أإذا اختؿ  لذيفالعلة ال  سبؽ شرطلقد ذ رت فيما 
 المشيكر عند المحد يف.

 .الخفا  كاليمكض :األولالشرط 
 .القدح :الشرط الثاني

ذا في  ًديث  ،بالمعنى االصطبلح  ةى العلٌ   الشرطيف فبل يم ف أف نسمٌ  أحدي  دى قً كا   أف تكصؼ علة الحى
 : ال  الت

 .  أك اليمكض ك انت العلة ظاىرة قادحةفقداف الخفا-1
 .فقداف الشرط ال ان  ك انت العلة خفية أك غامضة غير قادحة-2
 .فقداف الشرطيف ك انت العلة ظاىرة غير قادحة -3

إطبلقان أك على غير بىابيا  بالمعنى العاـ أك علةن  ى علةن سمٌ كتي  ،كف  ىذه الحالة ت كف العلة بمعناىا العاـ
 طبلحيا.أك على غير اص

بؿ  انكا ، أك أنيـ لـ ي كنكا يعرفكنيا األحاديثف ك كليس يعن  أنيا لـ ت ف علة يعؿ بيا المحد 
الت  أعلت بالظاىر أك بالعلة الجلية  األحاديثيعرفكنيا كيعلكف بيا أحادي يـ ك تب العلؿ فييا   ير مف 

 .الظاىرة   ذب الراكم كفسقة كغير ذلؾ   ير
للعلة بالمعنى     الترؾ  بلمان جميبلن عف استخداـ العلما  السابقيفكيقكؿ الد تكر محمد تر 

كالذم يظير أف اتفاؽ أ  ر العلما  على قصر العلة :" فيقكؿ، ك المعنى المشيكر للعلةأاالصطبلح  الخاص 
 كتابعو مف، ىك أكؿ مف ذ ره كحررهك لعؿ السبب ف  ذلؾ ىك تقليدىـ البف الصبلح ك  ،(1)على النكع ال ان  

ف  اف بعضيـ زاد عليو بعض القيكد  ."(2)جا  بعده كا 
 
 

  

                                                           
 العلة الخفية بشرطييا ،كىك جعؿ القسـ ال ان  مف أقساـ العلة ف  رسالتو العلة الخفية. (1)
 .(42/) رسالة الد تكراه لمحمد التر   :انظر إلى (2)
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 :قسمين إلىالعمة  مَ من قسّ  لُ في التعميل وأوّ  األصلُ  :الثاني المطَمبُ 
ًطٍيبى البىٍيداًدمَّ)تالحافً  إفٌ  خفيةو، كجليةو، حيث قاؿ تحتى  :ىػ( يعد أكؿى مف قسـى العلةى إلى463ظى الخى

ٍعًرفىةى  دً  عنكاًف " ًف  أىفَّ اٍلمى ـه ييٍحًد يوي اللَّوي ًف  اٍلقىٍلًب أىٍشبىوي اأٍلىٍشيىاً  ًبًعٍلـً اٍلحى نَّمىا ىيكى ًعٍل ًديث لىٍيسىٍت تىٍلًقيننا كىاً  يث ًباٍلحى
ٍكدىةى الدِّينىاًر كىالدَّرىاًىـً ًبلىٍكفو  نىٍقدي الدَّنىاًنيًر كىالدَّرىاًىـً فىًِنَّوي الى يىٍعًرؼي جى ٍرًؼ كى ٍعًرفىةي الصَّ كىالى مىس  كىالى طىرىاكىةو كىالى دىنىسو كىالى  مى

نَّمىا يىٍعًرفيوي النَّاًقدي ًعٍندى الٍ  ميعىايىنىًة فىيىٍعًرؼي اٍلبىٍيرىجى نىٍقشو كىالى ًصفىةو تىعيكدي ًإلىى ًصيىرو أىٍك ً بىرو كىالى ًإلىى ًضيؽو أىٍك سىعىةو كىاً 
اًلصى كىاٍلمىٍيشيكشى كى ىذى  ـه يىٍخليقيوي اللَّوي تىعىالىى ًف  اٍلقيليكًب بىٍعدى طيكًؿ اٍلميمىارىسىًة كىالزَّاًئؼى كىاٍلخى ًديث فىًِنَّوي ًعٍل ًلؾى تىٍمًييزي اٍلحى

لشديًد، كميضى ِّ الزمًف ما تىٍخفىى ًعلَّتيوي، فبل ييٍكقىؼي علييا إال بعدى النظًر ا األحاديث.. فمفى .لىوي كىااًلٍعًتنىاً  ًبوً 
ًل َّ ٍبفى ": فيقكؿ :عل ِّ بًف المدين ِّ  اإلماـئمة ال راـ قكؿ عدة أقكاؿ عف األ كيذ ر بعد، البعيدً  سىًمٍعتي عى

، يىقيكؿي  ًديًن ِّ ًديث بىٍعدى أىٍربىًعيفى سىنىةن :" اٍلمى ا أىٍدرىٍ تي ًعلَّةى حى بَّمى ري
 (1)". 

 كجلية. العلة إلى خفيةو  ؼى ىك أكؿ مف صنَّ  ف الخطيبى إ :كمف ىنا يم ف أف نقكؿ
 :ةالخفيّ  ةِ في العمّ  فَ من صنَّ  لُ وّ أ

، كلىعىلَّوي أكؿي مىٍف عىرَّ 405الحا ـي )ت اإلماـييعىد   ًديث ف  نكعو خاص  نَّؼى علؿى الحى  فىيىاىػ( أكؿى مىٍف صى
ًديث:" اٍصًطبلحان...حيث قاؿ ٍرحً ، ًعلىًؿ اٍلحى ، كىاٍلجى ًحيًح، كىالسًَّقيـً ٍيرى الصَّ ـه ًبرىٍأًسًو غى ا ييعىلَّؿي .كىالتٍَّعًديؿً  كىىيكى ًعٍل نَّمى ..كىاً 

ًديث كًح سىاًقطه كىاهو، كىًعلَّةه اٍلحى ًديث اٍلمىٍجري ، فىًِفَّ حى ؿه ٍرًح ًفييىا مىٍدخى وو لىٍيسى ًلٍلجى ًديث ًمٍف أىٍكجي اًديًث ، اٍلحى يىٍ  يري ًف  أىحى
لىٍيًيـٍ  ًديث لىوي ًعلَّةه، فىيىٍخفىى عى دِّ يكا ًبحى ةي ًفيًو ًعٍندىنىا اٍلًحٍفظي،  ال ِّقىاًت أىٍف ييحى جَّ ، كىاٍلحي ٍعليكالن ًديث مى ًعٍلميوي، فىيىًصيري اٍلحى

ٍعًرفىةي الى غىٍيرى كىاٍلفىيٍ  ـي، كىاٍلمى
(2)". 

ًديث (رحمو الل تعالى)كىذا ال بلـ مف الحا ـ "  . "(3)...أكؿ تقعيد نظرم لتحديد علة الحى
كىذا مف الحا ـً محاكلةه أكلى ، "أكل   غيري جامعو كال مانعو للعلةً  نو تعريؼه إىىمَّاـ سىًعٍيد " :يقكؿي الد تكري 

ٌدان بما يحمليوي الحد  مف الضكابًط.  اإلماـ.. ما ييبلحظي ف   بلـً .لتحديًد مفيكـو عاـ  للعلًة، كال يم في أف نسميىوي حى
ٍرًح كالتعديًؿ فيًو، كىك مي  خاًلؼه لمنيًج  تًب العلًؿ الت  احتكٍت على الحا ـً قىٍصري العلًة على ما ال مدخؿى للجى

ٍرحي الرَّاًكم علؿو سىبىبييىا جى
(4)." 

فا ً - األكؿالحا ـى يشير إلى شرًط العلًة  اإلماـك أف  ...فيخفى علييـٍ ": بقكلو -اليمكًض كالخى
لى الشرًط ال ان   ًديث مىٍعلكالن..."، أم": بقكلو -القىٍدحً -علميوي..."، كا  فيو علةه قادحةه تجعليوي  ...فيصيرى الحى

 .(5)فَّ العلةى ت كفي حينئذو قادحةن مىٍردكدان؛ أل
ًديث ف  نكعً  ؼى ىك أكؿ مف صنٌ  تعالى( رحمة الل)ف الحا ـ إ :ف نقكؿأكعلى ىذا يم ف   ف  علؿ الحى

 .ف عند المحد يفأم المعنى االصطبلح  المشيكر اآل ؼ العلة بالشرطيفعرٌ ف يي أكؿ مف حاكؿ أخاص ك 
                                                           

 (257 -255/ 2الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع للخطيب البيدادم ): انظر إلى (1)
 .(112 /معرفة علـك الحديث للحا ـ )انظر إلى:  (2)
 (.492/مجلة المنارة )، ك (3/علة عند المحد يف لمحمد طكالبة )مفيـك الانظر إلى:  (3)
 .(21/ 1علؿ الترمذم ) شرح انظر إلى: (4)
 (.8/بمعناىا العاـ ) انظر إلى: العلة (5)
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  :عند المحدثين(1)قسام العمةأ: الثالث طَمبُ الم
 : مف حيث محؿ كقكعيا ىك تقسيـ الحافظ ابف حجر العسقبلن  ف  الن ت ةً للعلٌ  تقسيـو  كلعؿ أفضؿى 

 : كقكعيا إلى قسميف مف حيثي  ةى العلٌ  ـى قسٌ حيث 
 : اإلسنادمن حيث  :أولً 

 .(2)كلـ تقدح مطلقان  اإلسنادما كقعت العلة ف   -1
 كتقدح فيو دكف المتف. اإلسنادعلة فيو ف  ما كقعت ال -2

 : من حيث المتن :ثانياً 
 .كال تقدح فييما اإلسنادما كقعت العلة ف  المتف دكف  -1
 .اإلسنادالمتف كاستلزمت القدح ف   ما كقعت العلة ف  -2
 .(3)اإلسنادما كقعت العلة ف  المتف دكف  -3
كىٍى ى :" ألفيتو  ما قاؿ العراق  ف ،  كف ف  السندتأ  رىا كقكعان ف اأمٌ 

اًلبان ف  السَّنىدً  (4) .. تىٍقدىحي .تىًج  ي غى
ف  المٍتًف ًبقىٍطًع ميٍسنىدً 
(5)". 
ف   كقليبلن  :أم -ف  السند تج   غالبان -كى ، أم العلة الخفية :" شرحو لياف  قاؿ السخاكم 

 ."(6)المتف...
مف حيث الجانب العمل ، كلـ أذ ر يبيف فيو م اف كقكع العلة  م االن  كاحدةو  حجر ل ؿِّ  قد ذ ر ابفي 

ة العملية مف ً تىاب العلؿ الفصؿ ال الث كفيو الدراسة التطبيقي إلى المطلىبً ألن  سكؼ أنتقؿ بعد ىذا  م لةاأل
اًتـو  أب  الٍبفً   .(7)كالل كل  التكفيؽ ،حى

 
  

                                                           
 .معان   لييماك أك المتف أأقصد بيا مف حيث كقكعيا ف  السند : تُ مْ قُ  (1)
 سناد كال ف  المتف مطلقان.ف  ىذه الحالة لـ تقدح ف  اإل (2)
 .(748-747/ 2الن ت على  تاب ابف الصبلح البف حجر )انظر إلى:  (3)
 .أم العلة القادحة الخفية (4)
 .(111 /ألفية العراق  = التبصرة كالتذ رة )انظر إلى:  (5)
 .(278/ 1فتح المييث بشرح ألفية الحديث )انظر إلى:  (6)
 .(748-747/ 2الن ت على  تاب ابف الصبلح البف حجر )انظر إلى: (7) 
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  ثْ الِ الثّ  لُ صْ الفَ 
 :مباحثو  ةي عى أربى  كفيو

  ُوفيو األول المبَحث:  
 .بالتدليس لئلعبلؿً  نماذجى  ةي خمسى  -

  ُوفيوِ  يالثانِ  المبَحث: 
 .باالنقطاع لئلعبلؿً  جى نماذً  ةي  بل ى  -

  ُكفيو ثُ الِ الثّ  المبَحث: 
 .ىـبالكى  لئلعبلؿً  جو نماذً  ةي  بل ى  -

  ُالرابع وفيو مطمبان المبَحث : 
 .بالتصحيؼ لئلعبلؿً  جى نماذً  ةي عى أربى  :األول المطَمبُ  -
 باإلبداؿ. عبلؿً لئل جه أنمكذى  :انيالثّ  المطَمبُ  -
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  األول المبَحثُ 
 (1)ِلإلْعََلِل ِبالتَّْدِلْيسِ  جٍ نماذِ  ةُ خمسَ  وفيو

 : األول جُ نموذَ األ 
اًتـو ) رىًحمىوي اللي ( أب ( قاؿ اٍبفي 1066مسألة ) –1  حى

ًديثو  (3)أب كسألت ": (2) ، ركاه ىشاـ بف عمار عف حى
( دخؿ أف رىسيكؿى اللًَّو ) :عف عىاًئشىة، أنو حد و؛ ف عطا ع، حد نا األكزاع  :قاؿ؛ ميٍسًلـعف الكليد بف 

ال تبتئس  على حميمؾ؛ فِف ذاؾ  :( ما بيا قاؿليا يخنقو المكت، فلما رأل النب ) (4)علييا كعندىا حميـ
ًديث من ر :أب مف حسناتو؟ قاؿ   ".(6).(5)ىذا حى

 

 الحديث تخريجُ  :أولً 
وي اٍبفي  - ٍو ًف  سينى  أىٍخرىجى ًديث رقـ  (2/441ًنًو ً تىاب الجنائز بىابي ما جا  ف  المؤمف يؤجر النزع )مىاجى حى

 بلفظو. حديثه  مف طريؽ ىشاـ بف عمار بو (1450)
 بلفظو.حديث مف طريؽ ىشاـ بف عمار بو  (7) (2/688اظ )فٌ ذ ره الذىب  ف  تذ رة الحي  -
 

 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً  
َمِميُّ الدَِّمْشِقيُّ اْلَخِطْيبُ ِىَشاُم ْبُن َعمَّاِر ْبِن نُ   -1  . (8)َصْيٍر السُّ

، كنقؿ (11)"، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات(10) قة صدكؽ" :"، كقاؿ اٍلًعٍجًل   (9) قة": قاؿ يحيى بف معيف
اًتـو عف  أب اٍبفي  أصح،  قرأه ك لما لقف تلقف، ك اف قديمان  إليو، كلما  بر تيير ك لما دفع صدكؽه :" و قكلوأبيحى

كنقؿ المزم عف عبداف بف أىٍحمىد ،(12) يس  يس:"  اف يقرأ مف ً تىابو، كعف يحيى بف معيف قكلو
ما ": قكلو (1)

                                                           
 كىك اختبلط - اعو للحديث ممف لـ يحد و بو. كىك مشتؽ مف الدىلىسً التدليس: ىك ما لـ يسِـّ فيو الراكم مف حد و كأكىـ سم( 1)

 (.59األجيكرم )/ شرح المنظكمة البيقكنية مع حاشية، سم  بذلؾ الشترا يما ف  الخفا . انظر إلى -الظبلـ   
 سبقت ترجمتو ف  التمييد. (2)
 سبقت ترجمتو ف  التمييد.( 3)
 .(1/446" )النياية" إلى: انظر. منو يقرب فكم اإلنساف خاصة ىك: كالحامة الحميـ (4)
 ضعيؼ أك متركؾ أك فيو انقطاع ف   المن ر فتارة يطلقو على الحديث الذم فيو راكو  بك حاتـ على الحديثأطبلقات إتنكعت  (5)

 ث   الحدي :لىإمدلس .انظر  سناده راكو إسناد أك فيو حديث مكضكع أم ن ارة ف  المتف أك يطلقو على الحديث الذم ف  اإل   
 (.27-8المن ر عند ابك حاتـ )/   

 .(1066علؿ أخبار ف  الجنائز ، مسألة رقـ ) (360-359/ 1علؿ الحديث البف أب  حاتـ ) :انظر إلى (6)
 .(2/688)709ماـ رقـ ترجمة عبداف اإلانظر إلى:  (7)
 (.30/242انظر إلى: تيذيب ال ماؿ )( 8)
 (.397)/ يحيى ابف معيفؤاالت ابف الجنيد لسانظر إلى:  (9)
 (.2/332) ال قات للعجل انظر إلى:  (10)
 (.9/233) البف حبافال قات انظر إلى:  (11)
 (.67-9/66الجرح كالتعديؿ ) :انظر إلى( 12)
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قيٍطًن "(2) بأس بوال": قكلو النَّسىاًئ  اف ف  الدنيا م لو"، كعف  "، (3)المحؿ ،  بيري صدكؽه ": قكلو ، كعف الدَّارى
المحؿ  ما قاؿ   بيري  صدكؽه :" قاؿ سبط العجم ك  "،(4)يادمشؽ كعالم خطيبي  ظي الحافً ": كقاؿ الذىب 
قيٍطًن  ًدي و القديـ أصح  ما نٌص  ،الدَّارى عليو أبك حاتـ كيقاؿ إف ممف سمع منو  إال أنو  بر فصار يتلقف فحى

اًرمقديمان أبك عبيد القاسـ بف سبلـ، ركل عنو قبؿ كفاتو بنحك عف أربعيف سنة، أما ركايتو ف  صحيح   اٍلبيخى
 بر  مقرئه  صدكؽه :" . قاؿ الحافظ ابف حجر"(5)في  تحمؿ على أنيا مف مركياتو قبؿ أف ي بر كيلقف....

ًدي و القديـ أصح، مات سنة خمس كأربعيف كمائتيف على الصحيح  ."(6)فصار يتلقف فحى
 .تلقف لما  بر صدكؽ :ُة القوِل فيوِ َلصَ خُ 
 ."(7دمشقي مولى بني أمية )َأُبو العباس ال، القرشي اْلَوِليد بن ُمْسِمم-2

ًديث كالعلـ. كثير ىافى الكليد  قة :" قىاؿى اٍبف سٍعد ٍرعىةى الدمشق "(8) الحى سألت أىبىا مسير عىًف :" .كقىاؿ أىبيك زي
اًتـو قاؿ  أب كقاؿ اٍبفي "، (9)أصحابنا مف حفاظ:"  ىافى مف  قات أصحابنا، كف  ركاية:" فىقىاؿى  ًلـو الكليد ابف ميسٍ  حى

ًديث :" فقاؿ عف الكليد بف ميٍسًلـ  بأت سأل ًديث الشامٌييف ًمف :" كقىاؿى أىٍحمىدي  "،(10)صالح الحى لىٍيسى أحد أركل لحى
سماعيؿ ٍبف عٌياش ك اف الكليد مىعى حفظو ك قتو قبيح التدليس، يحمؿي :" ، كقاؿ الذىب  ف  تاريخو(11)الكليد كا 

ٍف أيناسو  ذٌ  رىيج كغقف كتلبياعى ـٌ ييٍسًقط الًَّذم سمع منو كيقكؿى عىًف ابف جي رىيج:" يره،   ًف ابف جي عى
كقىاؿى أبك "،(12)

ًديث األكزاعٌ ، ك اف ابف  أب  ىافى الكليد يأخذ ًمف ابف :" ميٍسًير :" السفر  ٌذابنا، كىك يىقيكؿي فييا أب السَّفىر حى
زرة ،"(13) قىاؿى األكزاع ٌ  ًديث  :قلت للكليد :قيكؿي سىًمٍعتي اليي ـ ٍبف خارجة يى :" كقىاؿى صالح جى قد أفسدتى حى
ٍنوي ، تركم عىًف األكزاع  عىٍف نافع، كعف األكزاعٌ  عىًف الز ٍىًرمِّ  :ك يؼ؟ قلت :األكزاعٌ . قىاؿى  عىٍف يحيى،  :كىعى

لىى كغيرؾ ييدخؿ بيف األكزاعٌ  كنافع عىٍبد الل ٍبف عامر األسلمٌ ، كبينو كبيف الز ٍىًرمِّ قرة كغيره، فما يحملؾ  عى

                                                                                                                                                                                           
، كاسمو: ( 1) كىاًليًق    األ بات،  الحفاظ عبد الل، فخفؼ، ك اف أحد عبداف بف أحمد بف مكسى بف زياد، أبك محمد اأٍلىٍىكىاًزم  اٍلجي

 (.7/104) مات سنة  بل مائة كست. انظر إلى تاريخ اإلسبلـ:   
 .(63/113انظر إلى: تسمية شيكخ النسائ ) (2)
 (.30/248) انظر إلى: تيذيب ال ماؿ( 3)
 (.2/337) ال اشؼانظر إلى:  (4)
 (.364االغتباط بمف رم  مف الركاة باالختبلط )/انظر إلى:  (5)
 (.573)/ التيذيب تقريب :انظر إلى( 6)
 ، كتذ رة (9/211)( كسير أعبلـ النببل :4/1241)تاريخ اإلسبلـ ك (، 31/86تيذيب ال ماؿ ف  أسما  الرجاؿ ) :إلى انظر (7)

 .(9/222)ابف حباف: ، ك قات(317)/، كطبقات خليفة: (2/634)، كتاريخ الدكرم: (1/302)الحافظ:    
 (.7/470) سعد الطبقات ال برل البفانظر إلى:  (8)
 .(384ابك زرعة الدمشق  )/ انظر إلى: تاريخ  (9)
 .(9/17كالتعديؿ البف أب  حاتـ ) انظر إلى: الجرح (10)
 (.6/222انظر إلى: تاريخ بيداد) (11)

 .(1241/ 4اإلسبلـ )تاريخ انظر إلى:  (12)
 .(1242/ 4المرجع السابؽ)انظر إلى:  (13)
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عفا  منا ير، :" أيٍنبؿي األكزاعٌ  أف يركم عىٍف م ؿ ىىؤالً . قلت:" ىذا؟ قىاؿى  فِذا ركل األكزاعٌ  عىٍف ىىؤالً  الض 
ًف ال قات ضع قىاؿ  "(1)ؼ األكزاعٌ . فلـ يلتفت إلى قكل فأسقطتيـ أنتى كصٌيرتيا ًمف ركاية األكزاعٌ  عى كى

قىاؿ أىبيك "(3)عف الكليد:" يعان  تدليس التسكية كقاؿ أبك زرعة الدمشق "،(2) قة ًليد ٍبف ميٍسًلـاٍلكى :" اٍلًعٍجًل    ، كى
قيٍطًن    سىف الدَّارى  ضعفا  عف شيكخو  األكزاع  أحاديث األكزاع  عف شيكخو  يرسؿ، يركم عف الكليد بف ميٍسًلـ اٍلحى

كيجعليا عف األكزاع  عف عطا  يعن  قد أدر يـ األكزاع  م ؿ نافع كعطا  كالز ٍىًرمِّ فيسقط أسما  الضعفا  
سماعيؿ بف ميٍسًلـم ؿ عبد الل بف ع امر األسلم  كا 

عف ابف جريج  إذا قاؿ الكليد بف ميٍسًلـ:" .كقاؿ الذىب "(4) 
ذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  " (5)ف فِذا قاؿ حد نا فيك حجةبياأكعف األكزاع  فليس بمعتمد ألنو يدلس عف  ذ

ًدي و ما قاؿ فيو عف سان  اف مدلٌ :"  كقاؿ الذىب"،(6)ال قات  قة ل نو   ير :" كقاؿ ابف حجر"، (7)...فيتقى مف حى
كقد ذ ره ابف حجر ف  المرتبة الرابعة ف  طبقات المدلسيف كيشترط لقبكؿ ركايتو أف ، "(8) التدليس كالتسكية

ًديث كقاؿ عنو مات "(9)لشديد مع الصدؽبالتدليس ا مكصكؼه ": يصرح الراكم فييا بالسماع ف  ركايتو للحى
 ".(10)الكليد ف  شير المحـر سنة خمس كتسعيف كمائة 

ًدي يـ ،  قة ل نو   ير التدليس كالتسكية :ُخَلَصُة القوِل فيوِ  "مدلسه مف المرتبًة الرابعًة الذيفى ال يقبؿي حى
 إال إذا صرحكا بالسماًع".

  ."(12)، َأُبو َعْمِرٍو الفقيوُ (11)ْوزَاِعيُّ َعْمِرٍو اأْلَ  أبيبِن  َعْمروِ  َعْبُدالرَّْحَمِن ْبنُ  -3
اًتـو عف عبدالرحمف بف ميدم قكلو أب نقؿ اٍبفي  ما  اف بالشاـ أحد أعلـ بالسنة مف ": حى

ًديث كالفقو": ،كقاؿ المزم"(14) قة:" "قاؿ يحيى بف معيف(13)األكزاع    "(1)إماـ أىؿ الشاـ ف  زمانو ف  الحى

                                                           
 .(1243/ 4المرجع السابؽ)انظر إلى:  (1)
 .(56عجل )/لل قات انظر إلى: ال (2)
 .(99)/  المدلسيفانظر إلى:  (3)
 .(139الضعفا  كالمترك كف للدارقطن  )/ انظر إلى:  (4)
 (.4/348)االعتداؿ انظر إلى: ميزاف (5)
 (.222/  9)  قات ابف حبافانظر إلى:  (6)
 .(355/ 2ال اشؼ )انظر إلى:  (7)
 .(584تقريب التيذيب )/ انظر إلى:  (8)
 .(51المدلسيف )/ انظر إلى: طبقات  (9)
 (.584: تقريب التيذيب )/ إلى انظر (10)
: بفتح األلؼ كس كف الكاك كفتح الزام ف  آخرىا العيف الميملة، ىذه النسبة إلى األكزاع، كى  قرل( 11)  متفرقة فيما  اأٍلىٍكزىاًع ِّ

 الصحيح. األنساب  باب دمشؽ يقاؿ ليا األكزاع، كىك ة تل أظف بالشاـ فجمعت، كقيؿ ليا األكزاع، كقيؿ إنيا قري    
 (.1/387) للسمعان :    

 (.308-17/307) تيذيب ال ماؿ :انظر إلى( 12)
 (.1/184) انظر إلى: الجرح كالتعديؿ( 13)
 (.45)/ ركاية الدكرم تاريخ ابف معيف إلى:  انظر( 14)
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ًديث أربعة": "،كقاؿ مرة(3) قة": ، كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(2)قاتاٍبفي ًحبَّافى ف  ال كذ ره  األكزاع ، :" األئمة ف  الحى
 قة جليؿ، مات سنة سبع كخمسيف :" "،كقاؿ الحافظ ابف حجر(4)كمالؾ، كسفياف ال كرم، كحماد بف زيد

 ."(5)كمائة
 جليؿ.  قةه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

، أبو ُمَحمٍَّد اْلَمكِّيُّ َرَباٍح، واْسُمُو أَ  أبيَعَطاُء ْبُن  -4  . "(6)ْسَمُم اَْلُقَرِشيُّ
اًتـو عف يحيى بف معيف قكلو أب اٍبفي :" نقؿ ٍرعىةى قكلو أب  قة"، كعف ": حى :" ، كقاؿى اٍبفي سىٍعدو "(7) قة:" زي

ًديث :" سمعتي بعضى أىًؿ العلـً قالكا  اف  قة فقييان عالمان   يرى الحى
، كذ ره اٍبفي "(9)قة :" ، كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(8)

 قة فقيو فاضؿ ل نو   ير :" "، كقاؿ الحافظ ابف حجر(11)أحد األعبلـ": ، كقاؿ الذىب "(10)ًحبَّافى ف  ال قات
رىة إنو تيير :" اإلرساؿ، قيؿ  ."(12)كلـ ي  ر ذلؾ منو، مات سنة أربع عشرة كمائة على المشيكر ًبأىخى

 يري اإلرساًؿ.  ، فاضؿه  فقيوه ثقة،  :ُخَلصُة القوِل فيوِ 
ِديِق، وُأمُّيا أمُّ ُروَماَن بنُت َعاِمرٍ  أبيَعاِئَشة ِبْنُت  -5 ـ  المؤمنيفى َبْكٍر الصَّ ، أفقوي النساً  ميٍطلقان ، أ

 عشرة سبع ليلة عائشة كتكفيت ،(، ماتٍت سنةى سبعو كخمسيفى على الصحيحً أزكاًج النًَّب ِّ ) كأفضؿي 
 الكتر، بعد ىريرة أبك علييا كصلى الزبير، بف اللَّوً  دعىبٍ  إلى كأكصت السنة، ىذه رمضاف مف

 الحسف قبر غير بالحجارة مطابؽ قبر بالبقيع ي ف كلـ سنة، كستيف ست بنت كى  بالبقيع كدفنت
 ."(13)كقبرىا عل  بف

  

                                                                                                                                                                                           
 (.17/308ال ماؿ ) انظر إلى: تيذيب( 1)
 (.7/62) ال قات البف حباف انظر إلى: (2)
 (.2/83) للعجل  معرفة ال قاتانظر إلى:  (3)
 (.5/276) المرجع السابؽانظر إلى:  (4)
 (.347)/ تقريب التيذيب إلى: انظر( 5)
 (.20/69) تيذيب ال ماؿ :انظر إلى( 6)
 (.6/331) انظر إلى: الجرح كالتعديؿ( 7)
 (.6/20) الطبقات ال برلانظر إلى:  (8)
 (.2/135) معرفة ال قات للعجل انظر إلى:  (9)
 (.5/198ال قات البف حباف )انظر إلى:  (10)
 (.2/21) ال اشؼانظر إلى:  (11)
 (.391)/ تقريب التيذيب :انظر إلى( 12)
 (.750(، كتقريب التيذيب: )/303/ 5(، كالمنتظـ ف  تاريخ الملكؾ كاألمـ: )235-8/231انظر إلى: اإلصابة )( 13)
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  :بياُن عمِل الَحِديث :ثالثاً 
  :عملٍ  الَحِديث فيِو ثَلثُ 

 :ىاألولُة مّ العِ 
اًتـو كالذىب  أب  مف اٍبفً  ؿه  ي يا يلإكى  الت  أشار   ًديث انو من ر ل ف لـ يبينإ :فقاال ،"(1)حى  .ن ارة الحى
ًديث ف  تدليس الكليد بفً  إف :متُ قُ  ، ،  ما ىك المشيكر عنو(2)فتدليسو تدليس تسكية ميٍسًلـو  ن ارة الحى

ًعيؼ، كزاع سقاط شيخ األإحيث عمؿ على  ف لـ تكجد عالسند  كسكلٌ ، كالراجح أف ىذا الشيخ ضى لى عطا  كا 
قيٍطًن ِّ  الإ، ركايات أخرل ت بت ىذا كزاع  فعند األ، كزاع يرسؿ ف  أحاديث األ ميٍسًلـو الكليد بف :" أف قكؿ الدَّارى

 عف نافع كالز ٍىًرمِّ ، كزاع فيسقط الضعفا  كيجعليا عف األ، كزاع در يـ األأ عف شيكخو ، ضعفا  شيكخه 
اًتـو كالذىب  ف  قكليما  أب يف اإلمام رادي كلعؿ ىذا مي  ،حناه على صحة ما رجٌ  ".كىذا يعد خير دليؿو (3)كعطا  حى

فمف أجؿ ذلؾ ت لـ فيو ، كقد تيير حفظو ك اف يتلقف ،بف عمار ىشاـ دً بن ارتو، كلعؿ الن ارة ت كف مف تفرٌ 
 عض أىؿ العلـ  ما تقدـ ف  ترجمتو.ب

 

 : الثانية ةُ مّ العِ 
ًديث كىكإرتبة الرابعة ف  مف الم ،"(4)سدلٌ مي  كجكد راكو  ًليد بف ميٍسًلـ :سناد ىذا الحى كمف المتعارؼ  ،اٍلكى

ية، كلقد صرح ـ ف  ترجمتو أنو يدلس تدليس تسك كلقد تقدٌ ، عليو عند المحد يف أنو البد أف يصرح بالسماع
 كزاع  بصيية حد نا كبيذا التصريح تزكؿ تيمة التدليس.بالسماع عف شيخو األ

                                                           
 (.2/688لى تذ رة الحفاظ)إ انظر( 1)
اهي : "التٍَّسًكيىةً  تىٍدًليسى  (2) ؿى  ال ِّقىةى  أًلىفَّ ؛  أىٍقسىاًموً  شىر   كىىيكى  اٍلقىطَّاًف، اٍبفي  ًبذىًلؾى  سىمَّ كفنا يى يكفي  الى  قىدٍ  اأٍلىكَّ يىًجديهي  ًبالتٍَّدًليًس، مىٍعري   اٍلكىاًقؼي  كى

لىى     كىاهي، قىدٍ  ًكيىًة،التَّسٍ  بىٍعدى   ىذىًلؾى  السَّنىدً  عى رى  ً قىةو  عىفٍ  رى ـي  آخى ًة، لىوي  فىيىٍح ي حَّ ًفيوً  ًبالصِّ كره  كى ًممَّفً  شىًديده، غيري   ٍبفي  بىًقيَّةي  ذىًلؾى  ًبًفٍعؿً  اٍشتيًيرى  كى
ًليدً     ا اٍلقىطَّافً  اٍبفي   يَـّ : كقىاؿى  ،(257/ 1) الراكم تدريب : إلى انظر". اٍلكى اهي  ًإنَّمى   سىكَّاهي : فىيىقيكؿي  التٍَّدًليًس، لىٍفظً  ًبديكفً  ةن تىٍسًكيى  سىمَّ
   ، فه دىهي  فىيىقيكليكفى  تىٍجًكيدنا، ييسىم كنىوي  كىاٍلقيدىمىا ي  تىٍسًكيىةه، كىىىًذهً  فيبلى كَّ ، جى فه ذىؼى  اأٍلىٍجكىاًد، ًمفى  ًفيوً  مىفٍ  ذى ىرى  أىمٍ  فيبلى   أىفٍ  كىالتٍَّحًقيؽي  ،.غىٍيرىىيـٍ  كىحى
ًذفىتٍ  الًَّذيفى  ال ِّقىاتً  ًمفى   يؿ   يى يكفى  أىفٍ  بيدَّ  فىبلى  التٍَّسًكيىًة، تىٍدًليسي  ًقيؿى  تىىمى : ييقىاؿى     سىاًئطي  بىٍينىييـي  حي ٍسنىاًد، ذىًلؾى  ًف  اٍلكى   اٍجتىمىعى  قىدً  اإٍلً
ًديًث، ذىًلؾى  ًف  شىٍيًخوً  ًبشىٍيخً  ًمٍنييـٍ  الشٍَّخصي     فٍ  اٍلحى دو  اٍجًتمىاعً  ًإلىى يىٍحتىجٍ  لىـٍ  التٍَّدًليسً  لىٍفظً  ديكفً بً  تىٍسًكيىةه : ًقيؿى  كىاً    فىٍكقىوي، ًبمىفٍ  ًمٍنييـٍ  أىحى
ا    ، فىعىؿى   ىمى اًلؾه ـً  شىٍيخي  كقىاؿى ". أىٍصبلن  التٍَّدًليسً  ًف  يىقىعٍ  لىـٍ  فىًِنَّوي  مى ٍسبلى ؿي : اإٍلً يىٍدخي ا كى   شىٍيخى  ًصؼى يى  ًبأىفٍ  التٍَّسًكيىةي، اٍلًقٍسـً  ىىذىا ًف  أىٍيضن
كهه  العلما  عند كح مو(.259/ 1) الراكم تدريب: إلى انظر. ًبذىًلؾى  شىٍيًخوً     اً ، أىٍ  ىري  ذىمَّوي  ًجدًّا، ؛مىٍ ري  : ًمٍنييـٍ  فىًريؽه  قىاؿى   يَـّ  اٍلعيلىمى
ارى  ًبوً  عيًرؼى  مىفٍ     ا صى كحن كىايىةً  مىٍرديكدى  مىٍجري فٍ  الرِّ  (.262/ 1) الراكم تدريبظر إلى: .ان السَّمىاعى  بىيَّفى  كىاً 

 (.319-318إلى سؤالت السلم  للدارقطن  )/ انظر( 3)
  يحيى بف  نادران  الإ:مف لـ يكصؼ بذلؾ  ولىالمرتبة األ كقسـ ابف حجر مراتب المدلسيف ،على خمس مراتب : كىـ  ُقْمُت: (4)

 مامتو كقلة تدليسو ف  جنب ما ركل كا لو ف  الصحيح إلة تدليسو كأخرجئم: مف احتمؿ األ المرتبة الثانيةنصارم سعيد األ   
 ال إئمة مف أحادي يـ مف أ  ر مف التدليس فلـ يحتج األ : المرتبة الثالثةال عف  قة  ِبف عيينة ،إ ال كرم أك  اف ال يدلس    
 :مف اتفؽ على  لمرتبة الرابعةابما صرحكا فيو بالسماع كمنيـ مف رد حدي يـ مطلقا كمنيـ مف قبليـ  أب  الزبير الم   ،    
 المرتبة ال بما صرحكا فيو بالسماع ل  رة تدليسيـ على الضعفا  كالمجاىيؿ  بقية بف الكليد إأنو ال يحتج بشئ مف حدي يـ    
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  :ثةالثال ةُ مّ العِ 
ًديث ، كتعد ىذه العلة علة ظاىرة  :كىك، كجكد راكو صدكؽ ف  إسناد ىذا الحى لىًم   ىشاـ بف عمار الس 

 قادحة.
 

 الحكُم عمى إسناِد الَحِديث : رابعاً 
ًعيؼه عللًو  بيافالحديثي بعد تخريجو ك  ًديث ؛اإلسناد بيذا(1)ضى   تفرد كى، للن ارة المكجكدة ف  سند الحى

  . ما تقدـ ميٍسًلـو  ، كتدليس التسكية الذم دلسو الكليد بفي لس لىًم ِّ ىشاـ بف عمار ا
  

                                                                                                                                                                                           

  ابف  ضعفو يسيران : مف ضعؼ بأمر آخر سكل التدليس فحدي يـ مردكد كلك صرحكا بالسماع اال أف يك ؽ مف  اف  الخامسة   
 (.14-13طبقات المدلسيف )/   :لييعة. انظر إلى   
ًعيؼي  الحديثي  (1) ًحيحً  ًصفىةى  يىٍجمىعٍ  لىـٍ  مىا كىىيكى : الضَّ سىفً  أىكً  الصَّ   كتدريب ،(111)/ الصبلح ابف مقدمة انظر إلى: .اٍلحى

 (.1/195)الراكم    
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 : الثاني جْ األنموذَ 
)رىًحمىوي اللي ( أب ( قاؿ اٍبفي 1957مسألة ) -2 اًتـو ًديث الذم ركاه إسحاؽ بف  أب كسمعت ": حى كذ ر الحى

ال تحمدكا إسبلـ  :ابف عمر قاؿحد نا نافع، عف  :حد ن  أبك كىب األسدم؛ قاؿ :قاؿ؛ راىكيو، عف بقية
ًديث لو علة قؿ مف يفيميا :أب حتى تعرفكا عقدة رأيو. قاؿ  امرئو  ًديث عبيد الل بف  ؛ىذا الحى ركل ىذا الحى
أبك  :كعبيد الل بف عمرك  نيتو، (فركة، عف نافع، عف ابف عمر، عف النب ) أب عف إسحاؽ بف ، عمرك

 نى عبيد الل بف عمرك، كنسبو إلى بن  أسد؛ ل يبل يفطف بو، حتى  كىب، كىك أسدم؛ ف أف بقية بف الكليد
فركة مف الكسط ال ييتدل لو، ك اف بقية مف أفعؿ الناس ليذا. كأما ما قاؿ إسحاؽ  أب إذا ترؾ إسحاؽ بف 

أف إسحاؽ لعلو حفظ  :فيك كىـ، غير أف كجيو عندم، "حد نا نافع" :كىب أب ف  ركايتو عف بقية، عف 
ًديثعف بقية  كلما يفطف لما عمؿ بقية مف تر و إسحاؽ مف الكسط، كت نيتو عبيد الل بف عمرك، ، ىذا الحى

 ."(1)«عف نافع»أك ، "حد نا نافع" :فلـ يفتقد لفظ بقية ف  قكلو
 

 : تخريج الَحِديث -أولً 
لًِّسيفى مف طريؽ ٍلميدى شىٍ  و ًمٍف أىٍخبىاًر بىٍعًض ا ( بىابي ًذٍ ر365بو "ال فاية" )/ذ ره الخطيب ف  ً تىا -

اًتـو بو أب  عبدالرحمف اٍبف ًديث بلفظو.، حى  حى
( مف طريؽ مكسى بف سليماف، عف بقية، عف عبيد الل بف 15/89)، ك ذلؾ ذ ره ف  ً تىابو "تاريخ بيداد" -

 . (2)فركة، بو، متقارب األلفاظ أب عمرك، عف إسحاؽ بف عبد الل بف 
 

 داإلسناِدراسُة رجاِل  :ثانياً  
إسحاق بن إبراىيم بن مخمد بن إبراىيم بن مطر الحنظمي، أبو يعقوب المروزي المعروف بابن  -1

 . "(3)وْ يَ وْ اىُ رَ 
م ؿ إسحاؽ ييسأؿ عنو؟ إسحاؽ عندنا مف ": أىٍحمىدي بف حنبؿ عف إسحاؽ بف راىكيو فقاؿ اإلماـسيئؿ 

الميٍسًلميفأئمة 
الشَّاًفًع َّ عندنا إماـ ": كقاؿ عنو "،(5) م ؿ إسحاؽلـ يعبر الجسر إلى خراساف ": ،كقاؿ أيضان "(4)

                                                           
 ابف ذ رهكممف  (،1957يماف مسألة رقـ )علؿ أخبار ف  اإل (155-2/154) حاتـ أب  البف الحديث علؿإلى  انظر( 1)

  ،( 96" )/كاإليضاح التقييد" ف  كالعراق  ،( 103" )/التحصيؿ جامع" ف  العبلئ  كنقلو ،( 8" )/األذ يا " ف  الجكزم    
  تدريب" ف  كالسيكط  ،( 1/174" )الفياح الشذا" ف  كاألبناس  ،( 2/103" )الصبلح ابف على الن ت" ف  كالزر ش     
 .(1/225")الراكم    

  بف يحيى ذ ر  ما الل، عبد بف إسحاؽ عف عمرك، بف الل عبيد عف الكليد، بف بقية، مكسى حديث ركل كقدقاؿ الخطيب:  (2)
 .(89/ 15) بيداد تاريخ . انظر إلى :المتف ف  خالفو نوأ إال معيف،    

 (.373/ 2) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيبإلى  انظر( 3)
 (210/ 2) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرحإلى  انظر (4)
 (1/126) عدم البف الرجاؿ ضعفا  ف  ال امؿإلى  انظر( 5)
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سحاؽ بف راىكيو عندنا إماـكالحميدم عندنا إ إذا حد ؾ أبك يعقكب أمير المؤمنيف :" كقاؿ أيضان ، ماـ كا 
إسحاؽ :" ،كقاؿ أبك حاتـ الرازم"(2)إسحاؽ إماـ:" ،كذي ر إسحاؽ بف راىكيو لقتيبة بف سعيد فقاؿ"(1)فتمسَّؾ بو
الميٍسًلميفكيو إماـ مف أئمة بف راى

أبك :" ،كقاؿ"(4) أحد األئمة:" ف  تسمية شيكخو النَّسىاًئ كقاؿ عنو  ،"(3)
ٍيمىةى "(5)راىيـ  قة مأمكفيعقكب إسحاؽ بف إبراىيـ بف ميخلد بف إب كالل لك أف إسحاؽ بف إبراىيـ ": ،كقاؿ اٍبفي خيزى

 اف إسحاؽ مف سادات زمانو :" ،كقاؿ اٍبفي ًحبَّافى "(6)فقيويف ألقركا لو بحفظو كعلمو ك الحنظل   اف ف  التابع
عالـ ": كقاؿ الذىب "(7)السنف كذب عنيا كقمع مف خالفيا ممف صنؼ ال تب كفرع كنظران  كحفظان  كعلمان  فقيان 

مات ف  شعباف سنة  ماف ، "(9) ..ابف حنبؿ.  قة حافظ مجتيد قريف أىٍحمىدى :" ، كقاؿ ابف حجر"(8)خراساف
 ."(10) ةيجر للئتيف اف كمك بل ي

 مجتيد.حافظ ه   قةه  :ُخَلصُة القوِل فيوِ 
 ."(12)، (11)ُموَسى بن ُسَمْيمان ْبن ِإسماعيل ْبن القاسم المنبجي -2

ًديث :" النَّسىاًئ قاؿ  قىاؿ، .كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ً تىاب "ال قات""(13)صالح الحى ًديث ًإذىا ركل :" كى مستقيـ الحى
قىا"(14)عف بقية  كقاؿ  "،(15)إذا ركل عف غير بقية :بؿ عبارتو)أم اٍبفي ًحبَّافى (:" ؿ ابف حجر ف  " التيذيب"، كى
ًديث إال عف بقية": كقاؿ ابف حجر "(16) قة": الذىب   ."(17)صالح الحى

ًديث إال عف بقية.: ُخَلَصُة القوِل فيوِ   صالح الحى
 

                                                           
 .(370ك 368/ 7) السبلـ مدينة تاريخإلى:  انظر( 1)
 .(210/ 2) كالتعديؿ الجرحإلى:  انظر( 2)
 .(210/ 2) إلى: المصدر السابؽ انظر( 3)
 .(62)/ ائ النس مشايخ : تسميةإلى انظر( 4)
 .(7/369) السبلـ مدينة تاريخ  ى:إل انظر( 5)
 .(369ك 367ك 7/366) إلى: المصدر السابؽ انظر( 6)
 .(116/ 8) حباف ابف  قاتإلى:  انظر( 7)
 .(233/ 1) ال اشؼإلى:  انظر( 8)
 .(99)/  التيذيب تقريب إلى: انظر( 9)
 .(233/ 1) ال اشؼ، ك (99)/  التيذيب تقريبإلى:  انظر( 10)
  األنساب. انظر إلى: الشاـ ببلد إحدل منبج الجيـ، آخرىا كف  بكاحدة، المنقكطة البا  ك سر النكف، كس كف الميـ بفتح (11)

 .(440/ 12) للسمعان      
 (.73/ 29) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيبانظر إلى:  (12)
 .(101)/  الشيكخ تسمية=  النسائ  مشيخة إلى : انظر( 13)
 .(163/  9: )حباف ابف  قات إلى : رانظ( 14)
 .(346/  10: )التيذيب تيذيب إلى : انظر( 15)
 .(304/ 2) ال اشؼ إلى : انظر( 16)
 .(551)/  التيذيب تقريب إلى : انظر( 17)



  

11 
 

 . "(3()2)َيتَِّميُّ ، أُبو ُيْحِمَد اْلمَ (1)ِعيُّ َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد بِن َصاِئِد بِن َكْعٍب اْلَكََل  -3
ًعيؼ ف  الركاية عف غير ال قات": قاؿ اٍبفي سىٍعدو  " كنقؿ اٍبفي (4) اف  قة ف  ركايتو عف ال قات، ك اف ضى

اًتـو عف  أب  ًديث بقية كال يحتج بو كىك أحب إل:" و قكلوأبيحى مف إسماعيؿ بف عياش، كعف أىٍحمىدي   ٌ ي تب حى
سماعيؿ بف عياش فقاؿ أب حينما سئؿ :" نبؿ قكلوبف ح ليسكا  عف قكـو  ثى فِذا حدَّ   ٌ بقية أحب إل:" عف بقية كا 

إذا حدث عف ال قات م ؿ صفكاف بف عمرك كغيره فأما إذا :" بمعركفيف فبل تقبلكه، كعف يحيى بف معيف قكلو
ذا  نى كلـ يسـ اسـ الرجؿ فليس يسا ًديث:" كم شيئان، كقاؿ مرةحدث عف أكلئؾ المجيكليف فبل، كا  ، صالح الحى

ٍرعىةى قكلو أب كعف  مف إسماعيؿ بف عياش، ما لبقية عيب إال   رة ركايتو عف المجيكليف،   ٌ بقية أحب إل:" زي
ذا حدث عف ال قات فيك  قة : إذا قاؿ:" قكلو النَّسىاًئ ،كنقؿ المزم عف "(5)فأما الصدؽ فبل يؤتى مف الصدؽ كا 

نىا"، فيك  قةدَّ ىنىا كأىخٍ حى " ذا قاؿ ،بىرى عىٍف فبلف" فبل يؤخذ عنو، ألنو ال يدرل عمف أخذه، كعف ابف عدم :" كا 
ذا :" قكلو ذا ركل عف غيرىـ خلط، كا  ذا ركل عف أىؿ الشاـ، فيك  بت، كا  يخالؼ ًف  بعض ركاياتو ال قات، كا 

ما ركل عف المعركفيف كما ركل عف   قة": "،كقاؿ اٍلًعٍجًل   (7)،(6)ركل عف المجيكليف، فالعيدة منيـ ال منو
بقية بف الكليد مشيكر بالتدليس م  ر لو عف الضعفا  :" بك زرعة الدمشق أكقاؿ ، المجيكليف فليس بش  

"، (9)مف أنفسيـ": "، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  المجركحيف، كقاؿ(8)يعان  تدليس التسكية كىك أفحش أنكاع التدليس
، كذ ره ف  "(10)  ير التدليس عف الضعفا ، مات سنة سبع كتسعيف كمائة صدكؽ:" كقاؿ الحافظ بف حجر

  ."(11) اف   ير التدليس عف الضعفا  كالمجيكليف:" المرتبة الرابعة مف مراتب المدلسيف، كقاؿ
ًدي يـ إال إذا صرحكا بالسماًع،  :خَلصُة القوِل فيوِ  صدكؽه مدلسه مف المرتبًة الرابعًة الذيفى ال يقبؿي حى

ًديث ؿعل بيافً  عند وً تدليسً  ذ ر صكرةى أس ف  ىذه الركاية كسكؼ ذا ف  ركايًتًو عف ال قاًت، كقد دلٌ كى  .الحى
. 

                                                           
: بفتح ال اؼ كف  آخرىا العيف الميملة، ىذه النسبة إلى قبيلة يقاؿ ليا  بلع نزلت الشاـ، كأ  رىـ ( 1) ًع    نزلت حمص. اٍل ىبلى

 (.11/186)األنساب للسمعان :    
: بفتح الميـ كس كف اليا  المنقكطة با نتيف مف تحتيا كبعدىا التا  المنقكطة با نتيف مف فكقيا كف اٍلمى ( 2)  آخرىا الميـ، ىذه  يىتًَّم  

 (.12/517) النسبة إلى ميتـ، كى  بطكف مف قبائؿ شتى. األنساب للسمعان :   
 (.4/192) تيذيب ال ماؿ :لىانظر إ( 3)
 (.7/326) الطبقات ال برلانظر إلى:  (4)
 (.2/435) الجرح كالتعديؿ :انظر إلى( 5)
 (.4/198) تيذيب ال ماؿ :انظر إلى( 6)
 (.1/250) معرفة ال قات للعجل انظر إلى:  (7)
 .(37)/  المدلسيفانظر إلى:  (8)
 (.1/200)  تاب المجركحيفانظر إلى:  (9)
 (.126)/ تقريب التيذيب ى:إل انظر( 10)
 (.49)/ طبقات المدلسيف :انظر إلى( 11)
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 ."(1)َأُبو وىب، اْلَوِليد األسدي أبيُعَبيد المَّو بن َعْمرو بن  -4
ًديث  قة صدكؽ ال أعرؼ لو :" يقكؿ أب عبد الرحمف سمعت : قاؿ ًدي عبيد الل بف عمرك صالح الحى  ان حى

مَّد ٍبف سىٍعد"(2) ...من ران  ًديث كربما أخطأ ،   يرى ، صدكقان  ىافى  قةن :" ،كقىاؿ ميحى قىاؿ اٍلًعٍجًل   "(3)الحى ، "(4) قة:" ، كى
ًديث "(5)كذى ىره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات  اًحبى حى ةن، صى ًعٍيفو "(6)، كقاؿ الذىب   ىافى ً قىةن، حيجَّ  ،"(7)ة ق :"، كقاؿ اٍبفي مى

قى  كف ا، كمىاتى بالرقة سنة  مانيف كم"(8)ربما كىـ فقيوه   قةه :" حجر اؿ ابفي كى ئة ًف  خبلفة ىىاري
(9)". 

 ا كىـ.بمٌ ري  فقيوه   قةه  :خَلصُة القوِل فيوِ 
 . "(10) ...فروة األموي مولىم المدني أبيإسحاق ابن عبد اهلل ابن  -5

اًرمقىاؿ  قىاؿ ًإٍبرىاًىيـ ٍبف يعق"(11)تر كه:" اٍلبيخى ال تحؿ :" سمعت أىٍحمىدي ٍبف حنبؿ يىقيكؿ:" كب الجكزجان .كى
ن أب عندم الركاية عىف إسحاؽ ٍبف  قىاؿ و،فركة، كنيى أىٍحمىدي ٍبف حنبؿ عى ما ىك بأىؿ أف يحمؿ عنو كال :" كى

اًلح، عىٍف يحيى ٍبف مىًعيف"(12)يركل عنو قىاؿ معاكية ٍبف صى ًدي و ليس بذاؾ:" ،كى قىاؿ ف  مكضع آخ"(13)حى :" ر.كى
ٍرعىةى  قىاؿ عىٍمرك ٍبف عل ، كأىبيك زي ًدي و، ليس بش  و، كى اًتـ، ك ، ال ي تب حى ًديث:" النَّسىاًئ كأىبيك حى قىاؿ ، متركؾ الحى كى

ٍرعىةى :" ف  مكضع آخر النَّسىاًئ  ًدي و. كزاد أىبيك زي ًديث:" ليس ب قة، كال ي تب حى قىاؿ أيضان  .ذاىب الحى ك اف :" كى
ديثه  قىاؿ ف  ً تىابنا حى لىٍينىا، كى ٍنوي فلـ يقرأه عى ،كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  "(14)فركة إسحاؽ أب أضعؼ كلد :" عى

                                                           
 (.136/ 19تيذيب ال ماؿ ف  أسما  الرجاؿ ) :انظر إلى( 1)
 (.329/ 5الجرح كالتعديؿ البف أب  حاتـ ) :انظر إلى( 2)
 (.484/  7طبقات ابف سعد ) :انظر إلى( 3)
 (.36 قات العجل  )/  :انظر إلى( 4)
 ( .149/ 7 قات ابف حباف ) :انظر إلى( 5)
 (.311/ 8سير أعبلـ النببل  ) :انظر إلى( 6)
 (.116/ 1ركاية ابف محرز ) -تاريخ ابف معيف  :انظر إلى( 7)
 .(373تقريب التيذيب )/  :انظر إلى( 8)
 (685/ 1(، كال اشؼ )139/ 19تيذيب ال ماؿ ف  أسما  الرجاؿ ) :انظر إلى( 9)
: إف ىذا الراكم قد سقط مف 102)/  تقريب التيذيبك (، 446/ 2ماؿ ف  أسما  الرجاؿ)انظر إلى: تيذيب ال ( 10)  (، قيٍلتي

 اإلسناد، كقد ترجمت لو ضمف رجاؿ السند.    
 (.396/ 1انظر إلى: تاريخو ال بير )( 11)
 ( .227/ 1(، ك الجرح كالتعديؿ )25انظر إلى: أحكاؿ الرجاؿ )/ ( 12)
 (.130/  2دم )انظر إلى: ال امؿ البف ع( 13)
 (.228/  1( الجرح كالتعديؿ:) 13/  1( ال امؿ ف  الضعفا : )285انظر إلى: الضعفا  للنسائ  )/( 14)
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:" كقاؿ ابف حجر "(3)كخلؽ تر كه:" كقاؿ الذىب  أيضان "(2)كلـ أر أحدنا مشاه":" ،كقاؿ الذىب "(1)المجركحيف 
 ."(5)مات سنة أربع كأربعيف كمائة، "(4)متركؾ

ًديثمتر  :خَلصُة القوِل فيوِ   ."(6)كؾ الحى
 ف  الترجمة. قد جعلتو ضمف رجاؿ اإلسنادقد أسقط مف اإلسناد ك : تُ مْ قُ 

 . (8)، (7)َناِفٌع َمْوَلى َعْبِدالمَِّو ْبِن ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب، َأُبو َعبِدالمَِّو اْلَمَدِنيُّ  -6
: ،كقاؿ اٍبفي سىٍعدو "(11)افى ف  ال قات"، كذ ره اٍبفي ًحبَّ (10) قة": ،كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(9) قة:" قاؿ يحيى بف معيف

ًديث " ، كنقؿ "(13) قة:" قكلو النَّسىاًئ  قة، نبيؿ، كعف :" "،كنقؿ المزم عف ابف خراش قكلو(12) اف  قة   ير الحى
ًديث نافع:" أىٍحمىدي بف حنبؿ عف ابف عييىٍينىة قكلو ًديث أك ؽ مف حى  قة  بت فقيو :" ،قاؿ ابف حجر"(14)أم حى

 ."(15)سنة سبع عشره كمائة أك بعد ذلؾ مشيكر، مات
 مشيكر.  قةه فقيوه  :خَلصُة القوِل فيوِ 

، أبو عبِدالرحمنِ  -7 ًلدى بعدى المبعًث بيسيرو َعْبُدالمَِّو ْبُن ُعَمَر بِن الَخطَّاِب بِن ُنَفْيٍل اَْلُقَرِشيُّ اْلَعَدِويُّ ، كي
دو كىك ابفي أربعى عشرةى سنةن، كىك  أحد الم  ريف مف الصحابة كالعبادلة ك اف مف أشد كاٍستيٍصًيرى يكـى أيحي

 ."(16)الناس اتباعان لؤل ر، مات سنة  بلث كسبعيف ف  آخرىا أك أكؿ الت  تلييا
 

                                                           
 .(131/  1) حباف البف المجركحيفانظر إلى: ( 1)
 .(193/  1) الميزافانظر إلى: ( 2)
 .(237/ 1) ال اشؼانظر إلى: ( 3)
 .(102)/  التيذيب تقريبانظر إلى: ( 4)
 .(444/  2: التيذيب تيذيب( )222/ 9: )سعد ابف طبقات(193/ 1) االعتداؿ ميزافانظر إلى: ( 5)
ًديثي  (6) كؾى  اٍلحى الىفىةى  الى  الًَّذم" :اٍلمىٍتري اًلؼه  كىىيكى  ًجيىًتًو، ًمفٍ  ًإالَّ  ييٍركىل الى  ًبأىفٍ  ًباٍل ىًذًب، ميتَّيىـه  كىرىاًكيوً  ًفيًو، ميخى ًة،اٍلمىعٍ  ًلٍلقىكىاًعدً  ميخى   ليكمى

ًديثً  غىٍيرً  ًف  ًبوً  عيًرؼى  أىكٍ      ، اٍلحى كؾى  ييسىمَّى اٍليىٍفلىةً  أىكً  اٍلًفٍسؽً  أىكً  اٍليىلىطً   ىً يري  أىكٍ  النَّبىًكمِّ   الراكم تدريب :إلى انظر" اٍلمىٍتري
   (1/280.) 

  للسمعان  األنساب النكف آخرىا كف  ؼالحرك  آخر اليا  بعدىا الم سكرة الميملة كالداؿ الميـ بفتح :اٍلمىدىًن    (7)
    (12 /152). 

 (.29/298) تيذيب ال ماؿ :انظر إلى( 8)
 (.150)/ تاريخ ابف معيف :انظر إلى( 9)
 (.2/310) معرفة ال قات للعجل انظر إلى:  (10)
 (.5/467) ال قات البف حبافانظر إلى:  (11)
 (.5/343) الطبقات ال برلانظر إلى:  (12)
 (.29/304) تيذيب ال ماؿ :لىانظر إ( 13)
 (.2/147) العلؿ كمعرفة الرجاؿ :انظر إلى( 14)
 (.559)/ تقريب التيذيب :انظر إلى( 15)
 (.315(، كتقريب التيذيب: )/161-4/155(، كاإلصابة: )958-3/950انظر إلى: االستيعاب: )( 16)
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 : بياُن عمِل الَحِديث :ثالثاً 
  :عملٍ  عُ ِديث فيِو أربَ الحَ 
  :ىاألول ةُ مّ العِ 

حتى ، بف عمرك، كنسبو بما ال يعرؼ بو قاـ بت نية عبيد الل بىًقيَّةى ف إحيث ، "(1)كجكد تدليس الشيكخ
 قادحة. خفيةه  ةه يعمى أمره على الناس كى  علٌ 

 :الثانية ةُ مّ العِ 
ًديث  كىك متركؾ  "(2)فركة أب شيخ شيخو إسحاؽ بف  بىًقيَّةحيث أسقط ، االنقطاع المكجكد ف  سند الحى

ًديث بيف عبيد الل بف عمرك كنافع كىما  قتاف  .أيضان  قادحة ةه خفيٌ  ةه خر، كى  علٌ ما اآلكل ف لـ يلؽ أحدى، الحى
 

 :الثالثة ةُ مّ العِ 
ًدي يـ إال إذا صرحكا بالسماًع، كىذا  راكو  اإلسنادف    صدكؽه مدلسه مف المرتبًة الرابعًة الذيفى ال يقبؿي حى

بف الكليد، كتعد ىذه العلة  بىًقيَّةف  ركايًتًو عف ال قاًت، كأما ركايتيوي عف الضعفاً  كالمترك يفى فترد  كال تيقبؿي كىك 
 علة ظاىرة قادحة.

 

 :الرابعة ةُ مّ العِ 
ًدي  أب ف عبد الل ابف إسحاؽ اب :متركؾ كىك راكو  اإلسنادف     خذ بو. ؤ ة مردكد ال يفركة كحى
 

  الحكُم عمى إسناِد الَحِديث: رابعاً 
ًديثي  ًعيؼه  اإلسنادبيذا  الحى ًديثف أب إسحاؽ ابف عبد الل ابف  فأل؛ جدان  ضى ًدي  ركة متركؾ الحى و كحى

 كجكد االنقطاع كالتدليس.لك  ،مردكده 
  

                                                           
وي  ييسىمِّ ى  ًبأىفٍ  الش ييكخً  تىٍدًليسي  (1) ا يىًصفىوي  أىكٍ  وي،يي ىنِّيى  أىكٍ  شىٍيخى   تدريب ،مف غيره أىخىؼ   فى ىرىاىىتيوي  العلما  عند كح مو. ييٍعرىؼي  الى  ًبمى

 (.262-261/ 1) الراكم    
  سقكط: اصطبلحان  المنقطعالحديث ك  .ضعيؼ ،كح مو ان منقطع الحديث ي كف كبيذا لئلسناد، ترجمت  خبلؿ لو ترجمت قدك  (2)

 .(1/235) الراكم تدريب . انظر إلى:التكال  على ليس ل ف السند أ نا  أ  ر أك راكو     
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 : الثالث جْ األنموذَ 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي  (1892مسألة ) –3 ًديثو  أب كسألت " :حى ركاه بقية، عف  كأبا زرعة عف حى

إف المعكنة  :( قاؿالنب ) ىريرة، عف أب الزناد، عف األعرج، عف  أب معاكية بف يحيى األطرابلس ، عف 
ف(1)تنزؿ مف الل على قدر المؤكنة ًديث   نت معجبان  :أب قاؿ  الصبر ينزؿ مف الل بقدر الش ر؟ ، كا  بيذا الحى

ٍرعىةى  أب معاكية، عف عباد بف   ير، عف  :حتى ظيرت ل  عكرتو؛ فِذا ىك الصحيح ما  :الزناد. قاؿ أىبيك زي
ٍردم ركل الدَّرىاكى
عباد ابف   ير،  :الزناد أب الزناد، فبيف معاكية بف يحيى ك  أب بف   ير، عف  عف عباد، (2)
 ."(3)كعباد ليس بالقكم :قاؿ أبك محمد

 

 

 : الحديث تخريجُ  :أولً 
وي اٍبفي  - ًديث أب أىٍخرىجى اًتـو ف  ً تىابو، علؿ الحى علؿ أخبار ف   :( بىابي 1067( مسألة رقـ)1/360)، حى

اًتـو بو أب  الجنائر، مف طريؽ اٍبفي  ًديث متقارب ، حى  .األلفاظحى
وي اٍبفي  - ًديث أب ك ذلؾ أىٍخرىجى اًتـو ف  ً تىابو، علؿ الحى خبار أعلؿ  :(،بىابي 1892(،مسألة رقـ)2/133)، حى

اًتـو بو أب ف  الزىد، مف طريؽ اٍبفي  ًديث بلفظو.، حى  حى
وي اٍبفي  - ًديث أب ك ذلؾ أىٍخرىجى اًتـو ف  ً تىابو، علؿ الحى خبار أعلؿ  :بىابي ، ( 1870مسألة رقـ)، (2/126) ،حى

اًتـو بو أب ف  الزىد، مف طريؽ اٍبفي  ًديث متقارب ، حى  .األلفاظحى
وي  - مراض مف كجاع كالمصيبات كاألماذ ر ف  األ :( بىابي 337/ 12)اٍلبىٍييىًق   ف  شعب اإليماف أىٍخرىجى

ًديث رقـ ) رض  ىريرة  أب معاكية بف يحيى ، بو عف  ( مف طريؽ بقية بف الكليد عف9483ال فارات حى
ًديث متقارب الل عنو  .األلفاظ" حى

وي  - اًرمأىٍخرىجى ًديث رقـ )4/355ف  "التاريخ ال بير" ) اٍلبيخى  أب (مف طريؽ طارؽ بف عمار، عف 3124( حى
ًديث متقارب ، ىريرة أب الزناد، عف   . (4)األلفاظجز  مف الحى

وي البزار ف  مسنده ) - ًديث رقـ )327/ 15أىٍخرىجى ىريرة  أب ( مف طريؽ عباد بف   ير، بو عف 8878( حى
ًديث متقارب  ٍنوي( حى  .(5) األلفاظ)رىًض ى اللَّوي عى

ًديث رقـ )83الدنيا ف  الصبر كال كاب عليو )/  أب ركاه ابف  - ًليًد، عىٍف 111( حى ( مف طريؽ بىًقيًَّة ٍبًف اٍلكى
ٍف ا أب ميعىاًكيىةى ٍبًف يىٍحيىى، عىٍف  ًف اأٍلىٍعرىًج، عى نىاًد، عى ًديث متقارب  أب لزِّ ٍيرىةى، حى  .األلفاظىيرى

                                                           
 : التنكير شرح الجامع ىنظير: "أنفؽ ينفؽ عليؾ". انظر إلمف التمكف كىك   رة النفقة على العياؿ، يقاؿ: مانو يمكنو كىك  (1)

 (426/ 3الصيير )   
 (.5/330) للسمعان  األنساب: إلى انظر األخرل الداؿ ك سر األخرل الرا  كس كف كالكاك كالرا  الميملة الداؿ بفتح (2)

 . (1892مسألة رقـ ) الزىد ف  أخبار ،علؿ(2/133)، حاتـ ب أ البف الحديث علؿ إل  انظر (3)
 .عمار بف طارؽ: أم ؛ "عليو يتابع كال": البخارم قاؿ (4)
 .اإلسناد بيذا إال ىريرة أب  عف يركل نعلمو ال الحديث كىذا: البزار قاؿ (5)
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وي ابف شاىيف الترغيب ف  فضائؿ األعماؿ ك كاب ذلؾ )/  - ( بىابي مختصر مف ً تىاب الصبر كما 88أىٍخرىجى
ًديث رقـ ) ًليًد، بو عىٍف 273فيو مف الفضؿ حى ٍيرىةى، أب ( مف طريؽ بىًقيًَّة ٍبًف اٍلكى ًديث متقارب  ىيرى  .األلفاظحى

 أب (مف طريؽ بقية، عف معاكية بف يحيى، عف 141/ 8كركاه ابف عدم ال امؿ ف  ضعفا  الرجاؿ ) -
ًديث متقارب  أب الزناد، عف األعرج، عف   .األلفاظىريرة، حى

ت ،كلقد ذ ر (3) (1892)، ك(2) (1870)ك ،(1) (1067) حاتـ ذ رىا  بلث مراتو  أب لقد  رر ابف  :ُقْمتُ 
ٍرعىةى  أب و ك أبيالمسألة الت  جمع فييا قكؿ   (.1892لة رقـ )أكى  مس، زي

 

 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
( ورتبتو صدوٌق 1957، سبق ترجمتو في المسألة رقم)(4)َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد بِن َصاِئِد بِن َكْعٍب اْلَكََلِعيُّ  -1

 مدلٌس من المرتبِة الرابعِة.
 . "(6)الدَِّمْشِقيُّ  (5)َيْحَيى الشَّاِميُّ َأُبو ُمِطْيٍع اأْلَْطرَاُبُمِسيُّ  ُمَعاِوَيُة ْبنُ  -2

اًتـو عف  أب قاؿ اٍبفي  ٍرعىةى قكلو أب حى ًديث ": و قكلوأبي قة"، كعف ": زي "،كذ ر المزم (7)صدكؽ مستقيـ الحى
د ك ،  قة، كعف يحيى بف معيف:" عل  النيسابكرم قكلو أب عف  ليس بو بأس، كأبك :" قكليـ سىاًئ النَّ كأىبيك دىاكي

قيٍطًن   قكلو ًعيؼ :" الحسف الدَّارى ، كقاؿ الحافظ "(9)كف  بعض ركاياتو ما ال يتابع عليو:" ،كقاؿ ابف عدم"(8)ضى
مف خلطو بالذم قبلو، فقد قاؿ ابف معيف كأبك حاتـ كغيرىما الطَّرىابيليًس    طى لً كغى  لو أكىاـه  صدكؽه :" ابف حجر
قيٍطًن   أقكل مف   ."(10)مات بعد المائة، الصدف  كع س الدَّارى
 .لو أكىاـ صدكؽه : َلصُة القوِل فيوِ خُ 
 

                                                           
 .الجنائز ف  أخبار علؿ( 1/360)، حاتـ ب أ البف الحديث علؿ إلى: انظر(1)
 .الزىد ف  خبارأ ،علؿ(2/126)، حاتـ ب أ البف الحديث علؿ إلى: انظر(2)
 . الزىد ف  أخبار ،علؿ(2/133)، حاتـ ب أ البف الحديث علؿ إلى: انظر(3)
: بفتح ال اؼ كف  آخرىا العيف الميمل( 4) ًع    ة، ىذه النسبة إلى قبيلة يقاؿ ليا  بلع نزلت الشاـ، كأ  رىـ نزلت حمص. اٍل ىبلى

 (.11/186) األنساب للسمعان انظر إلى:     
: بفتح األلؼ كس كف الطا  كفتح الرا  كضـ البا  المنقكطة بكاحدة كالبلـ كف  آخرىا السيف الميملة، ىذه النسبة ( 5)  اأٍلىٍطرىابيليًس  

 ىذا االسـ لبلدتيف  بيرتيف: إحداىما على ساحؿ الشاـ مما يل  دمشؽ، كاألخرل مف ببلد الميرب، كقد يسقط أطرابلس، ك  إلى   
 (.299-1/298األنساب للسمعان  )انظر إلى: األلؼ عف الت  بالشاـ.    

 (.28/224) تيذيب ال ماؿ :انظر إلى( 6)
 (.8/384) انظر إلى: الجرح كالتعديؿ( 7)
 (.226-28/225) تيذيب ال ماؿ(، ك 248/1659أب  عبيد اآلجرم لئلماـ أب  داكد ) ت: سؤاالانظر إلى( 8)
 (.8/143انظر إلى: ال امؿ ف  ضعفا  الرجاؿ )( 9)
 (.539انظر إلى: تقريب التيذيب )/( 10)
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 ."(2)الَبْصِريُّ  (1)َعبَّاُد بُن َكِثْيٍر الثََّقِفيُّ  -3
اًتـو  أب قاؿ عبد الرحمف اٍبفي  ًدي و؟ قاؿ ال،  ـ أقاؿ سألت :" حى با زرعة عف عباد بف   ير قلت ي تب حى

ًديث ان حى صالً  قاؿ  اف شيخان  ًديث عف أىٍحمىدأك اف ف  ً تىاب ، ك اف ال يضبط الحى بف يكنس عف  بى زرعة حى
انتييت ًإلىى سفياف ال كرم، :" كقاؿ اٍبف اٍلميبىارىؾ ،"(3)زىير عف عباد بف   ير فقاؿ اضربكا عليو كلـ يحد نا بو

ًدي و:" كىك يىقيكؿي  اًديث  ذب لـ يٍسمعيىا ، كقىاؿى أىٍحمى "(4)عٌباد ٍبف   ير فاحذركا حى دي ركل أىحى
قىاؿى يحيى لىٍيسى "(5) ،كى

ًدي و ًعيؼ الى يٍ تب حى قىاؿى مٌرة ضى ًديث كى ًبشىٍ   ًف  الحى
قىاؿى "(6) اًرم، كى تىرى يكهي  اٍلبيخى

قىاؿى "(7) كؾ  النَّسىاًئ ، كى ٍتري مى
ًديث  قيٍطًن   ف  الضعفا  "(8)الحى ، كذ ره الدَّارى

:" ، كقاؿ ابف حجر"(10) يستيفر لعباد بف   ير،ك اف شيٍعبىة ال"(9)
متركؾ قاؿ أىٍحمىدي ركل أحاديث  ذب مف السابعة مات بعد األربعيف
(11)" . 

 متركؾ الحديث. :َلصُة القوِل فيوِ خُ 
ًديث تبيف ل  أنو أي  :تُ مْ قُ  بياف  عندتحدث عنو أمف السند كسكؼ  طى سقً مف خبلؿ تتبع  لركايات الحى

ًديث ؿعل  .ىذا الحى
، أُبو عبِدالرحمِن اْلَمَدِنيُّ  -4  . "(13)الزَِّنادِ  أبي، المعروُف ب"(12)َعْبُدالمَِّو ْبُن َذْكَواَن اْلُقَرِشيُّ

اًتـو عف سفياف قكلو أب "،كقاؿ اٍبفي (15) قة": "، كقاؿ يحيى بف معيف(14) قة": قاؿ أىٍحمىدي بف حنبؿ :" حى
ًديث ًديث قة ص:" و قكلوأبيكعف ، أمير المؤمنيف ف  الحى كىك ممف تقـك بو الحجة إذا ركل عنو ، الح الحى

                                                           
 .(3/139) للسمعان  األنساب :إلى انظر.  قيؼ إلى النسبة ىذه كالفا ، كالقاؼ الم ل ة ال ا  بفتح: ال َّقىًف    (1)
 كلقد سقط مف اإلسناد كلقد ترجمت لو خبلؿ ترجمت   (.2/372ميزاف االعتداؿ )ك  ،(7/106إلى: سير أعبلـ النببل  )انظر ( 2)

 لئلسناد.   
 .(6/85) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 3)
 .(4/93) اإلسبلـ تاريخ :انظر إلى( 4)
 .(6/85) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 5)
 .(5/539) الرجاؿ ضعفا  ف  ال امؿ،(3/140) للعقيل  ال بير الضعفا  ،(4/93) اإلسبلـ تاريخ :انظر إلى( 6)
 (.6/43:) ال بير التاريخ :انظر إلى( 7)
 (.74الضعفا  كالمترك كف للنسائ  )/ :انظر إلى( 8)
 (.2/165) للدارقطن  كالمترك كف الضعفا  :انظر إلى( 9)
 .(539/ 5) الرجاؿ ضعفا  ف  ال امؿ،(140/ 3) للعقيل  ال بير الضعفا  :انظر إلى( 10)
 .(75)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 11)
 .(152/ 12) للسمعان  األنساب .النكف آخرىا كف  الحركؼ آخر اليا  بعدىا الم سكرة الميملة كالداؿ الميـ بفتح :اٍلمىدىًن    (12)
 (.14/476 ماؿ )انظر إلى: تيذيب ال( 13)
 (.2/482العلؿ كمعرفة الرجاؿ ): إلى انظر (14)
 (.1/118ابف معيف )انظر إلى: تاريخ ( 15)
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"، كقاؿ الحافظ (4) قة  بت": ، كقاؿ الذىب "(3)"، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات(2) قة": ،كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(1)ال قات
 ."(5) قة فقيو، مات سنة مائة ك بل يف كقيؿ بعدىا:" ابف حجر

  قةه فقيو. :خَلصُة القوِل فيوِ 
 . "(7)َمْوَلى َرِبيعَة بِن الحارثِ  "(6)لرحمِن بُن ُىْرُمَز اأْلَْعَرِج، َأُبو َداُود اْلَمَدِنيُّ عبُدا -5

اًتـو عف  أب قاؿ اٍبفي "، ك (8) قة: "قكلو، المزم عف ابف المدين  نقؿ ٍرعىةى قكلو أب حى "،كقاؿ اٍبفي (9) قة": زي
ًديث ": سىٍعدو  ،، كقاؿ الحافظ "(12)"، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات(11) قة":    "، كقاؿ اٍلًعٍجلً (10) اف  قة   ير الحى

 ."(13) قة  بت عالـ مات سنة سبع عشرة كمائة:" ابف حجر
 عالـ.  بته   قةه  :خَلصُة القوِل فيوِ 

ِظِيْم (، ِمْن كبار الصحابِة َوُحفَّا)، َصاِحُب َرُسوَل المَّوِ (14)َأُبو ُىَرْيَرَة الدَّْوِسيُّ ، الجميل بياالصح -6
سنة :" من األقوال، مات سنة سبع، وقيل و عمى كثيرٍ أبيولقد اختمف في اسمو واسم ، المشيورين
 ."(15)تسع وخمسين، وىو ابن ثمان وسبعين سنة :ثمان، وقيل

 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 (.5/49) الجرح كالتعديؿ :انظر إلى( 1)
 (.2/26) معرفة ال قات للعجل انظر إلى:  (2)
 (.7/6) ال قات البف حبافانظر إلى:  (3)
 (.1/549) ال اشؼانظر إلى:  (4)
 (.302)/ تقريب التيذيب :انظر إلى( 5)
 .(152/ 12) للسمعان  األنساب .النكف آخرىا كف  الحركؼ آخر اليا  بعدىا الم سكرة الميملة كالداؿ الميـ بفتح :اٍلمىدىًن    (6)
 (.468-17/467) تيذيب ال ماؿ :انظر إلى( 7)
 (.471-17/470) تيذيب ال ماؿ :انظر إلى( 8)
 (.5/297) انظر إلى: الجرح كالتعديؿ( 9)
 (.5/216) طبقات ال برلالانظر إلى:  (10)
 (.2/89) معرفة ال قات للعجل انظر إلى:  (11)
 (.5/107) ال قات البف حبافانظر إلى:  (12)
 (.352)/ تقريب التيذيب :انظر إلى( 13)
: بفتح الداؿ الميملة كس كف الكاك ك سر السيف الميملة، ىذه النسبة إلى دكس. األ( 14)  (.5/402نساب للسمعان : )الدٍَّكًس  
 (.680( ، كتقريب التيذيب: )/1772-4/1768) انظر إلى: االستيعاب( 15)
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  :بياُن عمِل الَحِديث :ثالثاً 
 : عملٍ  خمُس فيِو  الَحِديثُ 

 : ىاألول ةُ مّ العِ 
ًديثلعؿ ىناؾ تدليس تسكية ف  إسنا ٍرعىةى ، د الحى حيث قاؿ أبك ،  ما أشار إلى ذلؾ أبك حاتـ كأىبيك زي

ًديث من ر؛ يحتمؿ أف ي كف بيف معاكية ك " :حاتـ ف  إحدل المسائؿ المتعلقة بيذه المسألة  :الزناد أب ىذا حى
 ."(1)عباد بف   ير، كىك عندم األطرابلس 

ًديث بالمن ر ف  حاالتو أكيصؼ : ُقْمتُ  بك أكيطلؽ ، ف  اف فيو تدليس تسكيةإمنيا   يرةو   بك حاتـ الحى
ًديث مف علؿً  حاتـ لفظ الن ارة على   يرو    (.1066لة رقـ )أ ما ذ رت ف  المس، الحى

ٍرعىةى فقاؿ اإلسنادكصحح  الزناد،  أب عف عباد بف   ير، عف ، "(2)الصحيح ما ركل الدَّرىاكىٍردم:" أىبيك زي
 ."(3)عباد بف   ير :الزناد أب فبيف معاكية بف يحيى ك 

خو كىك حيث عمؿ على إسقاط شيخ شيي ، بف الكليد  ما ىك المشيكر عنو بىًقيَّةكلعلو مف تدليس : تمْ قُ 
ًديث، عبادة بف   ير الزناد،  أب ك  خر كىما معاكية بف يحيى،ككقع بيف  قتيف لق  أحدىما اآل، كىك متركؾ الحى

 كىذه تعد علة خفية قادحة.
 

 :الثانية ةُ مّ لعِ ا
ًدي يـ إال إذا صرحكا بالسماًع، كىذا ف   راكو  اإلسنادف    مدلسه مف المرتبًة الرابعًة الذيفى ال يقبؿي حى

ًليًد(، كلـ يصرح  ركايًتًو عف ال قاًت، كأما ركايتيوي عف الضعفاً  كالمترك يفى فترد  كال تيقبؿي كىك )بىًقيَّةي ٍبفي اٍلكى
اًتـو  أب  ات اٍبفً سماع ف  إحدل ركايل نو صرح بال بالسماع ف  ىذه الركاية  على ما سبؽ فِفٌ  .كبنا ن "(4)حى

 .راكو  اإلسنادفقد سقط مف  فيو انقطاعي  اإلسنادى 
 

  :الثالثة ةُ مّ العِ 
 بف الكليد. بىًقيَّةي صدكؽ كىك ك  راكو  اإلسنادف  

 

  :الرابعة ةُ مّ العِ 
ًدي متركؾ كىك فيو راكو   .اإلسنادكقد ذ رتو ضمف رجاؿ ، ثعبادة بف   ير البصرم كىك متركؾ الحى

 

 :الخامسة ةُ مّ العِ 
.، صدكؽ لو أكىاـ راكو  اإلسنادف     كىك ميعىاًكيىةي ٍبفي يىٍحيىى اأٍلىٍطرىابيليًس  
 
 

                                                           
 .الزىد ف  خبارأ ،علؿ(2/126)، حاتـ ب أ البف الحديث علؿ :إل  انظر (1)
 (.5/330) للسمعان  األنساب: إلى انظر األخرل الداؿ ك سر األخرل الرا  كس كف كالكاك كالرا  الميملة الداؿ بفتح (2)

 .الزىد ف  أخبار ،علؿ(2/133)، حاتـ ب أ البف الحديث علؿ ى:إل انظر (3)
 .الزىد ف  خبارأ ،علؿ(2/126)، حاتـ ب أ البف الحديث علؿ إلى: انظر (4)
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  الحكُم عمى إسناِد الَحِديث: رابعاً 
ًديث بيذا   ًعيؼ جدان  اإلسنادالحى  .الحديث متركؾي (1)البىٍصًرمَّ   ىً ٍيرو ال َّقىًف َّ  بفى  عىبَّادى  فأل ؛ضى
 

 : الرابع جْ نموذَ األ 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب ( قاؿ اٍبفي 1847مسألة ) –4 ًديث اختلؼ ف  " :حى كسمعت أبا زرعة كسئؿ عف حى

عف بسر بف عبيدالل، عف ، عبد الحميد أب عف ، فركل بقية :السائب أب الركاية، عف الكليد بف سليماف بف 
ما مف امرئ إال قلبو بيف إصبعيف مف  :( أنو قاؿمار اليطفان ، عف النب )عف نعيـ بف ى، إدريس أب 

ف شا  أف يقيمو أقامو، كالميزاف بيد الرحمف كيضع ، يرفع قكـ؛ أصابع الرحمف؛ إف شا  أف يزييو أزاغو، كا 
عف السائب، عف بسر بف عبيدالل،  أب كركاه عمرك بف بشر بف السرح، عف الكليد بف سليماف بف ، آخريف
عف النكاس، عف  :الصحيح :( ؟فسمعت أبا زرعة يقكؿإدريس، عف النكاس بف سمعاف، عف النب ) أب 

إدريس، عف النكاس،  أب كذلؾ أف عبد الرحمف بف يزيد بف جابر ركاه عف بسر بف عبيدالل، عف ؛ (النب )
 ."(2) (عف النب )

 

 الَحِديث تخريجُ  :أولً 
ٍو ًف  - وي اٍبفى مىاجى  :افتتاح الً تىاب ف  اإليماف كفضائؿ الصحابة كالعلـ، بىابي  :(، ً تىاب72/ 1سينىًنًو ) أىٍخرىجى

ًديث رقـ )(3)فيما أن رت الجيمية   أب بيٍسر ٍبفي عيبىٍيًد اللًَّو، عىٍف  (، مف طريؽ ابف جابر عف199، حى
ٍف النَّكَّاس ًديث متقارب )رىًض ى اللَّوي عىنٍ  ب ٌ ٍبفى سىٍمعىافى اٍلً بلى  ًإٍدًريسى عى  .األلفاظوي(، بو )مىٍرفيكعنا( حى

وي  - ًليدي ٍبفي ميٍسًلـه 4/182أىٍحمىدي ف  مسنده) اإلماـأىٍخرىجى عيبىٍيًد  بيٍسر ٍبف عف ابف جابر عف، ( مف طريؽ اٍلكى
ٍنوي(، ب  َّ بً ًإٍدًريسى عىٍف النَّكَّاسى ٍبفى سىٍمعىافى اٍلً بلى  أب اللًَّو، عىٍف  ًديث متقارب )رىًض ى اللَّوي عى و )مىٍرفيكعنا( حى

 . األلفاظ
ًحيًحًو ) - وي اٍبفي ًحبَّافى ف  صى ، بىابي 222/ 3أىٍخرىجى لىى اٍلمىٍرً  ًمفى  :(،ً تىاب اٍلًعٍلـً ٍخبىاًر عىمَّا يىًجبي عى ًذٍ ري اإٍلً

ًتًو،  ا ييًحب  ًمٍف طىاعى لىى مى ل ًؽ ًإلىى اٍلبىاًرم ًف   ىبىاًت قىٍلًبًو لىوي عى ًديث رقـ )التَّمى مف طريؽ اٍبفي اٍلميبىارىًؾ  (943حى
)رىًض ى اللَّوي   َّ بً ًإٍدًريسى عىٍف النَّكَّاسى ٍبفى سىٍمعىافى اٍلً بلى  أب عيبىٍيًد اللًَّو، عىٍف  بيٍسر ٍبف ، عف(4)عف ابف جابر

ًديث متقارب  ٍنوي(، بو )مىٍرفيكعنا( حى  .األلفاظعى
وي الطَّبىرىاًن   ف  مسند ا - ا اٍنتىيىى : بىابي ، مسند الشامييف :( ً تىاب225/ 2لشامييف )أىٍخرىجى ًمٍف ميٍسنىًد  ًإلىٍينىامى

لىٍيمىافى ٍبًف  ًليًد ٍبًف سي ًديث رقـ) أب اٍلكى لىٍيمىافى ، (، مف طريؽ أىبيك اٍلميًييرىًة، عف1233السَّاًئًب، حى ًليدي ٍبفي سي ، اٍلكى
                                                           

 كقد سقط مف ىذا اإلسناد. (1)

ًديث الٍبف علؿانظر إلى:  (2) اًتـو ) الحى  (.1847ـ )خبار ف  الزىد مسألة رقأ( علؿ 2/117أىًب  حى

  إلى ينسبكف .الصفات كا  بات الرؤية لةأ مس األصكؿ مف   يرو  ف  السنة أىؿ يخالفكف المبتدعة مف الطائفة ىـ( الجيمية) (3)
 .الباق  عبد فؤاد محمد شرح ،(62/ 1) ماجو ابف سنف :إلى انظر ،ال كفة أىؿ مف صفكاف بف جيـ    

ٍبدي  :ىك (4) اًبرو  فً ب يىًزٍيدى  بفي  الرٍَّحمىفً  عى ، عيٍتبىةى  أىبيك جى ، األىٍزًدم  ـي،: الذىب  قاؿ الدِّمىٍشًق   ا اًفظي، اإًلمى ، مىعى  الشَّاـً  فىًقٍيوي  الحى   كقاؿ األىٍكزىاًع ِّ
 .(353)/التيذيب كتقريب ،(7/176) النببل  أعبلـ سير :إل  انظر .كخمسيف بضع سنة مات ، قة: حجر ابف   
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ًديث ًإدٍ  أب عيبىٍيًد اللًَّو، عىٍف  ٍبف بيٍسر عف ٍنوي(، بو )مىٍرفيكعنا( حى ًريسى عىٍف نيعىٍيـً ٍبًف ىىمَّارو )رىًض ى اللَّوي عى
 .األلفاظمتقارب 

وي ابف  - رىًض ى اللَّوي )نيعىٍيـً ٍبًف ىىمَّارو  :بىابي ، الرجاؿ: (، ً تىاب475/ 2ف  اآلحاد كالم ان  ) عاصـو  أب أىٍخرىجى
ٍنوي  ًديث رقـ(عى ًإٍدًريسى  أب بيٍسري ٍبفي عيبىٍيًد اللًَّو، عىٍف ، عف، ًليدي ٍبفي سيلىٍيمىافى اٍلكى ، (، مف طريؽ1278)، ، حى

ًديث متقارب  ٍنوي(، بو )مىٍرفيكعنا( حى ٍف نيعىٍيـً ٍبًف ىىمَّارو )رىًض ى اللَّوي عى ، عى ًن ِّ ٍكالى  .األلفاظاٍلخى
وي ف  ً تىابو السنة ) - ًديث :(، بىابي 362/ 2ك ذلؾ أىٍخرىجى (، مف طريؽ أىبيك اٍلميًييرىًة، 779رقـ) ذ ر الميزاف، حى

ًليد ٍبف، عف لىٍيمىافى  اٍلكى ٍنوي(،  أب عيبىٍيًد اللًَّو، عىٍف  بيٍسر ٍبف، عف، سي ٍف نيعىٍيـً ٍبًف ىىمَّارو )رىًض ى اللَّوي عى ًإٍدًريسى عى
ًديث متقارب   .األلفاظبو )مىٍرفيكعنا( حى

وي أبك نعيـ، ف  معرفة الصحابة ) - .، النكف: بىابي ، (، ً تىاب االسما 2670/ 5أىٍخرىجى ـي ٍبفي ىىمَّارو ًديث .نيعىٍي .حى
ًليد ٍبف (، مف طريؽ، أىبيك اٍلميًييرىًة، عف6397رقـ ) ًإٍدًريسى  أب عيبىٍيًد اللًَّو، عىٍف  بيٍسر ٍبف عف، سيلىٍيمىافى  اٍلكى

ا ٍنوي(، بو )مىٍرفيكعن ٍف نيعىٍيـً ٍبًف ىىمَّارو )رىًض ى اللَّوي عى ًديث متقارب عى  .األلفاظ( حى
 

 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
 . "(1)َأُبو َعْبد الرَّْحَمِن، الدمشقي :مولىم، َأُبو العباس، وُيقال السائب القرشي أبيبن ُسَمْيمان بن  اْلَوِليدُ  -1

اًتـو عف  أب ، كنقؿ اٍبفي "(2) قة": داكد قكلو أب نقؿ عيٍ مىاف الدارم  عىف  ىك مف  قات " :و قكلوأبيحى
قىاؿ أىبيك اٍلقىاًسـً اٍلبىيىًكم  (5)ٍبفي ًحبَّافى ف  ً تىاب "ال قات، كذ ره ا"(4) قة:" ، كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(3)مشيخة دمشؽ :" ،"كى

ًديث كالل أعلـبل اًفظ ،"(6)ين  أنو ليف الحى قىاؿ اٍلقىاًض  أىبيك بىٍ ر الجعان  اٍلحى  ىافى ينزؿ ًف  غكطة دمشؽ، :" كى
كى عندىـ مف ال قات كىي 

 ."(10) قة :" ، كقاؿ ابف حجر"(9)، كنقؿ عف دحيـ أنو  قة"(8)، كقاؿ الذىب  صدكؽ"(7)
 . قةه  :خَلصُة القوِل فيوِ 

                                                           
 (.18/ 31) الرجاؿ أسما  ف  ؿال ما تيذيب :انظر إلى ( 1)
 (.5/16) سؤاالتو :انظر إلى ( 2)
 .(6/ 9) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى ( 3)
 (.465انظر إلى : ال قات للعجل )/( 4)
قىاؿ ال ال ة الطبقة ف  أكال فذ ره  رره ل نو (5)  البف  انظر إلى ال قات" الشاـ أىؿ عنو ركل التابعيف، جماعة عف يركم: كى

قىاؿ الرابعة، الطبقة ف  فذ ره عاد  ـ( 7/549)حباف     انظر إلى " الكليد بف العزيز عبد ابنو عنو ركل أىًبيو، عىف يركم: كى
 .(223/ 9) ال قات البف حباف   

 (12/120) انظر إلى : تاريخ دمشؽ( 6)
 (.12/120) المصدر السابؽ :انظر إلى ( 7)
 (.352/ 2انظر إلى : ال اشؼ )( 8)
 (.248/ 4انظر إلى : تاريخ اإلسبلـ )( 9)
 .(582انظر إلى : تقريب التيذيب )/ ( 10)
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(، ورتبتو صدوٌق 1957، سبق ترجمتو في المسألة رقم )"(1)َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد بِن َصاِئِد بِن َكْعٍب اْلَكََلِعيُّ  -2
 الرابعِة. مدلٌس من المرتبةِ 

 ."(2"مجيوٌل") عبد الحميد وأب -3
. كسيأت  بيافي ذلؾى ف  حدي   عىًف ىذ :خَلصُة القوِل فيوِ  ـٍ يذ ره أحده بجرحو أك تعديؿو ه العلًة مجيكؿه ل
 ًمٍف علًؿ ىذا الحديًث.

4- ( )3ُبْسُر بُن ُعَبْيِد اهلِل الَحْضَرِميُّ  ."(4(، الشَّاِميُّ
اًتـو ف  ً تى  أب ذ ره اٍبفي  ، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  "(6) قة:" ، كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(5)أك تعديؿ ابو دكف جرحو حى

مَّدو قكلو ، كنقؿ المزم عف"(7)إدريس أب  اف أحفظ أصحاب :" كقاؿ، ال قات ىك مف  بار :" مركاف ٍبف ميحى
، كنقؿ "(9) انت لو صحبة :"، كقاؿ ابف عسا ر"(8) قة:" قكلو النَّسىاًئ كعف ، أىؿ المسجد  قة مف أىؿ العلـ.

اًب :" ًمٍسيىرو قكلو أب عف ، الذىب  ،  أب ىيكى أىٍحفىظي أىٍصحى ًلٍيؿه، ، الفىًقٍيوي ": ،كقاؿ الذىب "(10)(رىًحمىوي اللَّوي )ًإٍدًريسى جى
ًليؿى اٍلقىٍدرً :" كقاؿ أيضان " (11)ً قىةه  :" ابف حجر كقاؿ" (13)،كلـ يذ ر لو ف  ال اشؼ جرح أك تعديؿ "(12) ىافى ً قىةن جى

 ."(14) قة حافظ 
 .حافظه   قةه  :خَلصُة القوِل فيوِ 

                                                           
: بفتح ال اؼ كف  آخرىا العيف الميملة، ىذه النسبة إلى قبيلة يقاؿ ليا  بلع نزلت الشاـ، كأ  رىـ نزلت حمص. ( 1) ًع    اٍل ىبلى

 (.11/186األنساب للسمعان : )انظر إلى:     
 مجيكؿ الحاؿ: كىك مجيكؿ العدالة ظاىران كباطنان، أك مجيكؿ العدالة باطنان دكف الظاىر؛ ألف  -األولنكعاف: المجيكؿ ( 2)

 فيو أحد العلما  المختصيف  ظاىره أنو عدؿ، كىك ما يعرؼ بالمستكر. كمجيكؿ الحاؿ: ىك مف ركل عنو ا ناف كلـ يت لـ    
 ك مف ركل عنو راكو كاحد فقط، كلـ يت لـ فيو أحد بجرح كال تعديؿ. انظر إلى: مجيكؿ العيف: كى -الثانيتعديؿ.  أك بجرحو     
 (.318ك1/316) ضمف تدريب الراكم: (، كتقريب النككم 1/28) مقدمة صحيح مسلـ بشرح النككم:    

ٍضرىًم    (3)   مف اليمف ببلد مف كى  حضرمكت إلى النسبة ىذه الرا ، كفتح المنقكطة الضاد كس كف الميملة الحا  بفتح :الحى
 (.180-179/ 4) للسمعان  األنساب :إلى انظر. أقصاىا    

 .(76/ 4) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب، ك (17/ 3)اإلسبلـ كتاريخ ،(592/ 4) النببل  أعبلـ سير: انظر إلى( 4)
 .(423/ 2) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح انظر إلى :( 5)
 .(79)/  ل للعج ال قاتانظر إلى : ( 6)
 .(109/ 6) حباف البف ال قاتانظر إلى : ( 7)
 .(76/ 4) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب انظر إلى :( 8)
 .(157/ 10) عسا ر البف دمشؽ تاريخانظر إلى : ( 9)
 .(17/ 3) اإلسبلـ تاريخانظر إلى : ( 10)
 .(592/ 4) النببل  أعبلـ سير انظر إلى :( 11)
 .(17/ 3) اإلسبلـ تاريخانظر إلى : ( 12)
 .(266/ 1) ال اشؼانظر إلى : ( 13)
 (.353)/  التيذيب تقريبانظر إلى : ( 14)



  

20 
 

َعيُِّذ اهلِل بُن ِإْدِرْيَس بِن َعاِئِذ بِن َعْبِد اهلِل بِن ُعْتَبَة، َأُبو ِإْدِرْيَس  :َوُيَقاُل ِفْيوِ ، َعاِئُذ اهلِل بُن َعْبِد اهللِ  -5
 ."(2()1)الَخْوَلِنيُّ 

اًتـو عف  أب كنقؿ اٍبفي  ،"(3) ىافى ً قىةن :" قاؿ اٍبفي سىٍعدو  تابع ، :" ، كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(4) قة :" و قكلوأبيحى
ك اف مف عباد أىؿ الشاـ ، ال صحبة لو س ف الشاـ": ، كقاؿ"(6)،كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات"(5) قة

اًلمييى :" ،كقاؿ أيضان "(8)عبلـأحد األ:" ، كقاؿ الذىب "(7)كقرائيـ كىاًعظييىاقىاًض  ًدمىٍشؽى، كىعى ا، كى
، كقاؿ ابف "(9)

( يـك حنيف كسمع مف  بار الصحابة قاؿ سعيد ابف عبد العزيز  اف عالـ كلد ف  حياة النب  )": حجر
 ."(10)كمات بدمشؽ سنة  مانيف، الدردا  أب الشاـ بعد 

  قةه. :خَلصُة القوِل فيوِ 
:" َوُيَقالُ ، َىبَّارٌ  :َفِقيلَ ، ِو أو ىبار أو ىدار أو خمارأبي ُنَعْيُم ْبُن َىمَّاٍر ُمْخَتَمٌف ِفي اْسمِ : الجميل بياالصح -6

جميل رجح األكثر أن اسم  بياصح، َسَكَن الشَّامَ "(11)َحمَّاٌد، اْلَغَطَفاِنيُّ :" َىدَّاٌر، َوِقيلَ  :اْبُن ِحَماٍر، َوِقيلَ 
 ."(12)و ىمارأبي

 
 
 
 
 
 

 
                                                           

ٍكالىًن    (1)   نزؿ قبيلتاف كخكالف،  كعبس خكالف، إلى النسبة ىذه النكف، آخرىا كف  الكاك كس كف المعجمة الخا  بفتح :الخى
 .(234/ 5) للسمعان  األنساب :إلى انظر الشاـ، أ  رىما    

 (.272/ 4) النببل  أعبلـ سير: انظر إلى( 2)
 .(448/ 7) ال برل الطبقات :انظر إلى( 3)
 .(38/ 7) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح: انظر إلى( 4)
 .(246)/  للعجل  ال قات: انظر إلى( 5)
 .(277/ 5) حباف البف ال قات: انظر إلى( 6)
 .(180)/  األمصار علما  مشاىير: انظر إلى( 7)
 .(528/ 1) ال اشؼ: انظر إلى( 8)
 .(272/ 4) النببل  أعبلـ سير: انظر إلى( 9)
 .(180)/  األمصار علما  كمشاىير ،(289)/  التيذيب تقريب: انظر إلى( 10)
  قبيلة كى  غطفاف، إلى النسبة ىذه النكف، آخرىا ،كف  الفا  كفتح الميملة، الطا  كفتح المعجمة، الييف بفتح :اٍليىطىفىاًن    (11)

 .(59/ 10) للسمعان  األنساب: إلى انظر. عيبلف قيس مف     
  ،(565)/ التيذيب كتقريب ،(5/2669) نعيـ ألب  الصحابة كمعرفة ،(6/364) الصحابة تمييز ف  اإلصابة :انظر إلى( 12)

 .(2/445) اإلسبلـ كتاريخ    
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  :بياُن عمِل الَحِديث :ثالثاً 
 : لٍ عم الَحِديث فيِو ثَلثُ 

 :ىاألول ةُ مّ العِ 
لىٍيماف بف  بت نية قاـ بىًقيَّةي ف إحيث ، كجكد تدليس الشيكخ  ًليد بف سي السائب، كنسبو بما ال يعرؼ  أب اٍلكى

 قادحة. خفيةه  ةه حتى يعمى أمره على الناس كى  عل، بو
ًديث المختلفة :تُ مْ قُ    دً كال، كمف خبلؿ تتبع  لطرؽ الحى  الـ أجد أب ،يثت  ذ رتيا ف  تخريج ىذا الحى

ًليدً ، مف األسانيد ف  أم   رً  ً قد ذي  الحميد عبدً  ًديث ليعمى أمره  سنادً إف   كىك الذم ذ ره بىًقيَّةي ٍبفي اٍلكى ىذا الحى
ًليد بف سيلىٍيماف بف  :ل  أف فى كالذم تبيٌ ، على الناس ىذا  "(1)عيبىٍيًد اللً  بفً  بيٍسرً ، قد سمع مف، السائب أب اٍلكى

ًديث ًديث انظر إلىك  ،الحى  .تخريج الحى
 

 : الثانية ةُ مّ العِ 
ًدي يـ إال إذا صرٌ  راكو  اإلسنادف   حكا بالسماًع، كىذا صدكؽه مدلسه مف المرتبًة الرابعًة الذيفى ال يقبؿي حى

 مع بقا  علةً بف الكليد،  بىًقيَّةي ف  ركايًتًو عف ال قاًت، كأما ركايتيوي عف الضعفاً  كالمترك يفى فترد  كال تيقبؿي كىك 
ًديث، كتعد ىذه العلة علة ظاىرة قادحة.  تدليسو ف  ىذا الحى

 

 :الثالثة ةُ مّ العِ 
 كىك أبك عبد الحميد.، ةجد لو ترجمأمجيكؿ لـ  راكو  اإلسنادف   
ًليدً  ٍبفً  كىذا مف صنيع بىًقيَّةً  :تُ مْ قُ  ، تدليسو، كالل أعلـ ى، كىك مف بىابً األكل ما ذ رت ف  العلة ، اٍلكى

ٍبدً  قدك  ًديث مف طريؽ عى ، الرٍَّحمىًف بفً  ركل ىذا الحى اًبرو  ٍبفً  عيبىٍيًد الًل بو عف النَّكَّاسً  بفً  عف بيٍسرً  "(2)يىًزٍيدى بًف جى
ٍنوي(، كبيذه الطريؽ يتضح لنا   َّ بً سىٍمعىافى اٍلً بلى  ًديث الصحيح الذم أشار إ)رىًض ى اللَّوي عى و أىبيك يلإسناد ىذا الحى

ٍرعىةى  ًديثزي  .ف  ىذا الحى
 

 الحكُم عمى إسناِد الَحِديث : رابعاً 
 مجيكؿ. عبد الحميد اأبفيو  ألفٌ  ؛أتكقؼ عف الح ـ

  

                                                           
 .(4/76) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب، ك (3/17)ـاإلسبل كتاريخ ،(4/592) النببل  أعبلـ سير: انظر إلى( 1)
ٍبدي  :ىك (2) اًبرو  بفً  يىًزٍيدى  بفي  الرٍَّحمىفً  عى ، عيٍتبىةى  أىبيك جى ، األىٍزًدم  ـي،: الذىب  قاؿ الدِّمىٍشًق   ا اًفظي، اإًلمى ، مىعى  الشَّاـً  فىًقٍيوي  الحى   كقاؿ األىٍكزىاًع ِّ

 .(353)/ التيذيب كتقريب ،(7/176) النببل  أعبلـ سير :إلى انظر .فكخمسي بضع سنة مات ، قة: حجر ابف   
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 : الخامس جْ نموذَ األُ 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي ( 2087مسألة ) -5 عف ، عف األكزاع  ، ركاه بقية عف حديثو  أب كسألت  :حى

 :أب إف الل عز كجؿ يحب الملحيف ف  الدعا ؟ قاؿ  :( قاؿف النب  )الزىرم، عف عركة، عف عائشة، ع
 ."(1) ىذا حديث من ر؛ نرل أف بقية دلسو عف ضعيؼ، عف األكزاع 

 

 الحديث تخريجُ  :أولً 
(، 1073الرجا  مف الل تعالى، حديث رقـ ) :(، باب364/ 2أخرجو البييق  ف   تابو شعب اإليماف ) -

، بو (رض  الل عنيا)د، عف األكزاع ، عف الزىرم، عف عركة، عف عائشة بقية بف الكلي مف طريؽ
 .(2)مرفكعان حديث بلفظو

، بقية بف الكليد مف طريؽ :(  تاب الشاـ باب431/ 2أخرجو يعقكب بف سفياف ف  المعرفة كالتاريخ ) -
 لفظو. بقية عف يكسؼ بف السفر عف األكزاع  عف الزىرم عف عركة عف عائشة بو مرفكعان حديث ب

يكسؼ بف السفر عف األكزاع  يحدث  :ا يلا(، باب 452/ 4أخرجو العقيل  ف   تابو الضعفا  ال بير ) -
بمنا ير، مف طريؽ بقية، عف يكسؼ بف السفر، عف األكزاع ، عف الزىرم، عف عركة، عف عائشة، بو 

 مرفكعان حديث بلفظو. 
ا ى ًف  فىٍضؿً 28الطبران  ف  الدعا  )/ - اًح ًفيًو، حديث رقـ) (، بىابي مىا جى ٍلحى اً  كىاإٍلً كـً الد عى (، مف 20ليزي

 طريؽ بقية، عف األكزاع ، عف الزىرم، عف عركة، عف عائشة، بو مرفكعان حديث بلفظو.
 

 اإلسنادُة رجاِل ِدراسَ  :ثانياً 
( ورتبتو صدوٌق 1957لة رقم)، سبق ترجمتو في المسأ"(3)َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد بِن َصاِئِد بِن َكْعٍب اْلَكََلِعيُّ  -1

 مدلٌس من المرتبِة الرابعِة، من مراتب المدلسين الذين ل يقبل حديثيم إل بما صرحوا فيو بالسماع.
 . "(4)يوسف ْبن السَّْفر ْبن الَفْيض، أبو الفيض الدِّمشقيُّ   -2

مين ىري الحديثً :" قاؿ البخارم
:" و قكلوأبيكعف ،  و  بشليس :" حاتـ عف دحيـ قكلو أب ، كنقؿ ابف (5)

 اف ممف :" ، كذ ره ابف حباف ف  المجركحيف، كقاؿ"(1)ذاىب الحديث:" و قكلوأبي، كعف الحديث جدان  امن ر 
                                                           

اًتـو ) (1) ًديث الٍبفي أىًب  حى  .(2087مسألة رقـ ) الدعا خبار ف  أ( علؿ 2/199علؿ الحى

  يعقكب حد نا جعفر، بف الل عبد أخبرنا الفضؿ، بف الحسيف أبك أخبرنا خطأ كىك األكزاع ، حد نا: قاؿ ى ذا: البييق  قاؿ (2)
 : يعقكب قاؿ فذ ره، األكزاع ، عف السفر، بف يكسؼ أخبرن  بقية، حد نا الحمص ، سلمة بف سليماف حد نا سفياف، بف   
 اإليماف شعب :لىإ انظر. الركاية ف  كضعفو بحالو للمعرفة -يعن  - للمعرفة إال حدي و ي تب ال بيركت ، يكسؼ   
   (2/364.) 
: بفتح ( 3) ًع    نزلت حمص.  ال اؼ كف  آخرىا العيف الميملة، ىذه النسبة إلى قبيلة يقاؿ ليا  بلع نزلت الشاـ، كأ  رىـاٍل ىبلى

 (.11/186) األنساب للسمعان انظر إلى:    
 (.1257/ 4) اإلسبلـ تاريخ: انظر إلى (4)
 .(122)/  للبخارم الصيير كالضعفا  ،(387/ 8) للبخارم ال بير التاريخ: انظر إلى (5)
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يركم عف األكزاع  ما ليس مف أحادي و مف المنا ير الت  ال يشؾ عكاـ أصحاب الحديث أنيا مكضكعة ال 
:"  ـ قاؿ عنيا، يركييا عف األكزاع  األحاديثف م ، كذ ره لو ابف عدم جملة"(2)يحؿ االحتجاج بو بحاؿ 

 "فيالضعفا  كالمترك "رقطن  ف  ا، كذ ره الد"(3)الت  ركاىا يكسؼ عف األكزاع  بكاطيؿ  ليا األحاديثكىذه 
ًديث:" ، كنقؿ ابف الجكزم عف النَّسىاًئٌ  قكلو"(4) كؾ الحى ٍتري مى

قيٍطًن ٌ "(5) ؿ ، كقا"(6)من ر الحديث:" ، كقاؿ الدَّارى
:" ، كقاؿ ابف حجر"(8)ىك ف  عداد مف يضع الحديث:" ، كنقؿ الذىب  عف البييقى قكلو"(7)متركؾ:" أيضان 
 ."(9)متركؾ

 كؾ الحديث.ري تٍ مى : ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
كالذم أسقطو بقية  عادتو ف  تدليسو عندما يركم عف  اإلسناديكسؼ بف السفر مف  قطى سي لقد أي  :ُقْمتُ 

عف ذلؾ  ثي كسكؼ أتحدٌ ، اإلسنادلو ضمف رجاؿ  تي عنيـ، كلقد ترجم ابيف ال قات أك أخذك  االضعفا  إذا كقعك 
 ف  حدي   عف علة ىذا الحديث.

(، ورتبتو، 1066لة رقم )أفي مس، لقد سبقت ترجمتو، َعْمِرٍو اأْلَْوزَاِعيُّ  أبيَعْبُدالرَّْحَمِن ْبِن َعْمرٍو بِن  -3
 ثقة جميل.

 ."(11)، اْلَمَدِنيُّ (10)ُعَبْيِد المَِّو ْبِن َعْبِد المَِّو ْبِن َأُبو َبْكٍر اْلُقَرِشيُّ الزُّْىِريِّ  ْبنِ  ْبُن ُمْسِمم ُمَحمَّدُ  -4
اًرمنقؿ  كى ىافى :" قىاليكا:" ، كقاؿ اٍبفي سىٍعدو "(12)أعلـ مف الز ٍىًرمِّ  ما رأيت أحدان ": عف أيكب قكلو اٍلبيخى

ًديث كىا اًمعناالز ٍىًرمِّ ً قىةن  ىً يرى اٍلحى كىايىًة. فىًقيينا جى ٍلًعٍلـً كىالرِّ
اًتـو عف سفياف قكلو أب ، كنقؿ اٍبفي "(13) ف الز ٍىًرمِّ  ا:" حى

ًدي و، ك مف األ  َّ حب إلأالز ٍىًرمِّ :" و قكلوأبي، كعف أعلـ أىؿ المدينة نس أصحاب أ بت أعمش، يحتج بحى
، كقاؿ "(14)حفظ )أ بت( الرجليفأالز ٍىًرمِّ :" مرك بف دينار فقاؿعف الز ٍىًرمِّ كع ؿى ئً أبا زرعة سي  كأفٌ ، الز ٍىًرمِّ 

                                                                                                                                                                                           
 .(223/ 9) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح: انظر إلى (1)
 .(133/ 3) حباف البف المجركحيف: انظر إلى (2)
 (.501/ 8) الرجاؿ ضعفا  ف  ال امؿ: انظر إلى (3)
 .(137/ 3) للدارقطن  فيكالمترك  الضعفا : انظر إلى (4)
 .(220/ 3) الجكزم البف فيكالمترك  الضعفا : انظر إلى (5)
 .(1181/ 3) للدارقطن  كالمختلؼ المؤتلؼ: انظر إلى (6)
 .(334)/  للدارقطن  السلم  سؤاالت: انظر إلى (7)
 .(466/ 4) االعتداؿ ميزاف: انظر إلى (8)
 (.105/ 5) الميزاف لساف: انظر إلى (9)
 .(350/ 6) للسمعان  األنساب :انظر إلى. الرا  ك سر اليا  كس كف الزال بضـ :الز ٍىًرم   (10)
  .(146/ 8) اإلسبلـ تاريخك  ،(419/ 26) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب  :انظر إلى( 11)
 .(220/ 1) للبخارم ال بير التاريخ :انظر إلى (12)
 (.356/ 5) ال برل الطبقات :انظر إلى( 13)
 .(74/ 8) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 14)
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  اف مف أحفظ أىؿ زمانو كأحسنيـ سياقان ": ف  ال قات كقاؿ ، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى "(1)مدًن  تىاًبًعٌ  ً قىة :" اٍلًعٍجًل   
ا:" ، كقاؿ الذىب "(2)فاضبلن  لمتكف األخبار ك اف فقييان  دي األىٍعبلـً كىحى انىوي أىحى مى ًفظي زى

 دي حى أى :" كقاؿ أيضان  ،"(3)
ة مف التابعيف ة كالجبللاإلماممشيكر ب:" كقاؿ، ذ ره ابف حجر ف  المرتبة ال ال ة مف المدلسيفك ، "(4)عبلـاأل

قيٍطًن   كغير كاحد بالتدليس كصفو الشَّاًفًع    كالدَّارى
 ؿى بً مشيكر بو كقد قى :" ، كقاؿ العبلئ  ك سبط العجم "(5)

متفؽ ": ، كقاؿ ابف حجر"(7)مشيكر بالتدليس:" كقاؿ السيكط  ،"(6) )أم عنعنتو ف  السند( قكلو عف مةي األئ
تقانو ]ك بتو[ كىك مف رؤكس الطبقة الرابعة بف عبيد الل ٍبف  محمد بف ميٍسًلـ ، مات الز ٍىًرمي "(8)على جبللتو كا 

 ."(9)كعشريف كمائة ف  ناحية الشاـ  شياب ليلة ال بل ا  لسبع عشرة خلت مف شير رمضاف سنة أربع
تقانو متفؽ على جبللتو :ُخَلَصُة القوِل فيوِ  مدلس، مف المرتبة ال ال ة مف مراتب المدلسيف الذيف ال  كا 

 يقبؿ حدي يـ إال بما صرحكا فيو بالسماع.
، َأُبو َعْبدِ  -5 َبْيِر ْبِن اْلَعوَّاِم ْبِن ُخَوْيِمَد اأَلَْسِديُّ  . "(10)المَِّو اْلَمَدِنيُّ ُعْرَوُة ْبُن الزُّ

دً   اف  قةن   يرى ": قاؿ اٍبفي سىٍعدو   ب "، كعف أى (12) قة": "، كقاؿ اٍلًعٍجًل   (11)فقييان عالمان مأمكنان  بتان  يثً الحى
ٍرعىةى قاؿ اًتـو  أب ، كنقؿ اٍبفي "(13)مف قريش،  ليـ بحكر كذ ره منيـ لقيت أربعةن :" زي ، ٍبًف عييىٍينىةى  سيٍفيىاف عف، حى

ًديث عى :" قكلو الزناد قاؿ  اف فقيا  أىؿ المدينة أربعة   اًئشىة  بل ة كذ ره منيـ، كعف أب اف أعلـ الناس بحى
"، كقاؿ (15) اف مف أفاضؿ أىؿ المدينة كعلمائيـ": ، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات، كقاؿ"(14)كذ ره منيـ

، "(1) قة فقيو مشيكر:" ، كقاؿ الحافظ ابف حجر"(16)السبعة، عالـ المدينة، الفقيو، أحد الفقيا  اإلماـ:" الذىب 
 ."(2)مات سنة ا نتيف كتسعيف

                                                           
 .(253/ 2) للعجل  ال قات :انظر إلى( 1)
 .(349/ 5) حباف البف ال قات :انظر إلى( 2)
 (.146/ 8تاريخ اإلسبلـ ) :انظر إلى( 3)
 .(219/ 2) ال اشؼ :انظر إلى( 4)
 .((3)/  المدلسيف طبقات :انظر إلى( 5)
 .(50)/  المدلسيف ألسما  التبييف، ك (109)/  التحصيؿ جامع :انظر إلى( 6)
 .(84انظر إلى: أسما  المدلسيف )/ ( 7)
 .(506)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 8)
 .(349/ 5) حباف البف كال قات ،(221/ 1) للبخارم ال بير التاريخ :انظر إلى( 9)
 (.12-20/11) تيذيب ال ماؿ :انظر إلى( 10)
 (.138-5/137) الطبقات ال برلانظر إلى: (11)
 (.2/133) معرفة ال قات للعجل ( 12)
 (.407)/ تاريخ أب  زرعة :انظر إلى( 13)
 (.6/396) الجرح كالتعديؿ :انظر إلى( 14)
 (.5/195) ف حبافال قات الب :انظر إلى (15)
 (.4/421) سير أعبلـ النببل  :انظر إلى( 16)
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 .مشيكر فقيوه   قةه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
ِديِق صح أبيأم المؤمنين َعاِئَشة ِبْنُت  -6 ، (1066ة جميمة سبقت ترجمتيا في المسألة رقم)بياَبْكٍر الصَّ

 ة جميمة.بياورتبتيا صح
 

 : عمِل الحديثِ بياُن  :ثالثاً 
  :عملٍ  عُ الحديُث فيِو أربَ 

 : ىاألول ةُ مّ العِ 
بؿ قد يندرج ضمف ، التدليس المكجكد ف  سند الحديث، كالتدليس ىنا تدليس شيكخ باصطبلحو المعيكد

بك حاتـ " ىذا حديث من ر؛ نرل أف بقية دلسو عف ضعيؼ، عف أكقد قاؿ –قادحة  خفيةه  كى  علةه -ملحقاتو 
، بف يكنس أكلى، كلعلو بقية أخذه حديث عيسى" :قاؿ العقيل ، مف العلما  كأيده ف  ذلؾ جمعه ، "(3) األكزاع 

ف لـ يشر  سى " أم دلٌ (4" )عف يكسؼ بف السفر كىذا  اف بقية  ": تصريحان، كقاؿ ابف عدم ذلؾ إلىفيو بقية، كا 
سؼ بف السفر عف األكزاع ، حد نا يك :" عف األكزاع  نفسو فسقط يكسؼ لضعفو، كربما، قاؿ يركيو أحيانان 

ألف ىذا الحديث يركيو يكسؼ عف  ؛الفيض عف األكزاع  ك ؿ ذلؾ يضعفو أب كربما  ناه فيقكؿ، عف 
 ."(5" )األكزاع 
كل ف مف طريؽ أخرل ى  طريؽ الحديث كفييا تدليس بقية ،  انية علةو  إلىكقد أشار ابف عدم  :ُقْمتُ  

كىك ما ، خرآتدليس  إلى  ـ أشار، ليوعحتى ال يفطف  ؛رؼ بوفييا تدليس شيكخ، ف نى شيخو بما ال يع
و أبك حاتـ، كقد زالت علة التدليس ببياف الراكم المسقط مف يإلكىذا يؤيد ما ذىب ، و ف  ىذه العلةيإلأشرنا 

 سند الحديث.
ًديث بالمن ر ف  حاالتو أكيصؼ : ُقْمتُ  ، دليسف  اف فيو نكع مف أنكاع التأمنيا    يرةو  بك حاتـ الحى
ًديث مف علؿً  بك حاتـ لفظ الن ارة على   يرو أكيطلؽ    (.1066لة رقـ )أ ما ذ رت ف  المس، الحى

، حيث عمؿ على إسقاط شيخو الضعيؼ، بف الكليد  ما ىك المشيكر عنو بىًقيَّةكلعلو مف تدليس : قمت
ًديث :كىك لق  أحدىما ، ية كاألكزاع كبق، ككقع بينو كبيف األكزاع ، يكسؼ ٍبف السٍَّفر، كىك متركؾ الحى
 خر، كىذه تعد علة خفية قادحة.اآل

 
 
 

                                                                                                                                                                                           
 (.389)/ تقريب التيذيب :انظر إلى( 1)
 (.1/221) تاريخ مكلد العلما  ككفياتيـ :انظر إلى( 2)
ًديث الٍبفي أىًب  حى  :انظر إلى (3)  .(2087مسألة رقـ ) الدعا خبار ف  أ( علؿ 2/199اًتـو )علؿ الحى

 .(452/ 4) للعقيل  ال بير الضعفا  :انظر إلى (4)
 .(500/ 8) الرجاؿ ضعفا  ف  ل امؿا :انظر إلى (5)
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  :الثانية ةُ مّ العِ 
مَّد كعدـ تصريحو بالسماع حيث عده الحافظ ابف حجر مف المرتبة ال ال ة مف ، الز ٍىًرمِّ  عنعنة ميحى

، تدليسو تفت علةي ؿ حدي يـ إال بما صرحكا فيو بالسماع؛ ألنو لك صرح بو النقبى مراتب المدلسيف الذيف ال يي 
 قادحة. ظاىرةه  ةه كى  علٌ 
 

  :العمُة الثالثة
 يكسؼ ٍبف السٍَّفر، كىذه علة قادحة ظاىرة أيضان. :كجكد راكو متركؾ ف  إسناد الحديث، كىك

 

 :الرابعة ةُ مّ العِ 
ًدي يـ إال إذا صرحكا بالس، صدكؽ راكو  اإلسنادف    ماًع، كىذا مدلسه مف المرتبًة الرابعًة الذيفى ال يقبؿي حى

ًليًد(، كلـ يصرح  ف  ركايًتًو عف ال قاًت، كأما ركايتيوي عف الضعفاً  كالمترك يفى فترد  كال تيقبؿي كىك )بىًقيَّةي ٍبفي اٍلكى
على ما  كبنا ن ، ل نو صرح بالسماع ف  إحدل ركاياتو للحديث عند البييق  كغيره بالسماع ف  ىذه الركاية

كتعد ىذه العلة علة ظاىرة ، ضعيؼ يركم عف  قة راكو  اإلسنادفقد سقط مف  فيو انقطاعه  اإلسنادسبؽ فِف 
 قادحة.

 

 الحكُم عمى إسناِد الحديِث : رابعاً 
؛ ألفَّ يكسؼ ٍبف السٍَّفر متركؾ الحديث، كلبلنقطاًع؛ كاالنقطاع الذم اإلسنادالحديثي ضعيؼه ًجٌدان بيذا 

 حصؿ مف بقية بف الكليد.
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  يْ انِ الثّ  المبَحثُ 
 (1)بالنقطاع نماذج لإلعَللِ  ةُ ثَلثَ  وفيو

 : األول جْ نموذَ األُ 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب ( قاؿ اٍبفي 2120مسألة ) –6 ًديثو  أب كسألت " :حى  :قاؿ؛ العشريف أب ركاه ابف  عف حى

 ما على :الل عليو كسلـ قاؿ ىأف النب  صل :و، عف جدهأبيعف عمرك بف شعيب، عف ، حد نا األكزاع 
يف؟! في كف أجرىا لكالديو، يا على كالديو إذا  انا ميٍسًلمأف يجعل أحد ـ إذا أراد أف يتصدؽ بصدقة لل تطكعان 

ًديث من ر :أب ؟قاؿ  كلو م ؿ أجكرىما، مف غير أف ينتقص مف أجكرىما شيئان    ."(2)ىذا حى
 

 تخريج الَحِديث  :أولً 
وي اٍبفي  - اًتـو ف  ً تىابو العل أب أىٍخرىجى ًديث رقـ ةركيت ف  البر كالصل أخبارو  علؿً  :بىابي  (2/210ؿ )حى  حى

(2120.) 
وي ) - ًديث رقـ ري  خبارو أ( بىابي علؿ 1/222ك ذلؾ أىٍخرىجى  .(645)كيت ف  الز اة كالصدقات حى
وي الطَّبىرىاًن   ف  " - ًديث رقـ ) (358/ 7) "المعجـ األكسط أىٍخرىجى ( مف طريؽ مكسى بف إسماعيؿ 7726حى

عف خارجة بف مصعب، عف ع ماف بف سعد ال اتب، عف عمرك بف ، كليد بف ميٍسًلـ ، عف الالجبل
ًديث متقارب   األلفاظشعيب، بو حى

وي  - ًديث رقـ )92/ 7المعجـ األكسط )ف  ك ذلؾ أىٍخرىجى ( مف طريؽ عل  بف الحسف بف شقيؽ، 6950( حى
 .األلفاظًديث متقارب عف خارجة بف مصعب، عف ع ماف بف سعد، عف عمرك بف شعيب، بو حى 

وي ابف عسا ر ف  "تاريخ دمشؽ" ) - ًديث رقـ )53/307كأىٍخرىجى مف طريؽ محمد بف العباس  (11262( حى
ًديث متقارب   .األلفاظبف الكليد الدمشق ، عف ىشاـ ابف عمار، بو حى

وي أبك الشيخ ف  " طبقات المحد يف بأصبياف كالكارديف علييا ) - أىٍحمىدي بف ("مف طريؽ 610/ 3كأىٍخرىجى
ًديثه ، ـ بف عمار، عف الكليد بف ميٍسًلـعيسى، عف ىشا . أبك محمد األلفاظ بي متقارً  عف األكزاع  بو حى

 ىػ(369 تالشيخ األصبيان  ) أب عبد الل بف محمد بف جعفر بف حياف األنصارم المعركؼ ب
وي اٍلبىٍييىًق   ف  شعب اإلك  - ؿ ف  حفظ حؽ الكالديف بعد ضف بىابي فً تىاب بر الكالدي (10/303يماف )أىٍخرىجى

ًديث رقـ ) ًديث متقارب 7533مكتيما حى  .األلفاظ( مف طريؽ عباد بف   ير، عف عمرك بف شعيب بو حى
 
 
 
 

                                                           
لىى أىمِّ كىٍجوو  ىافى اٍنًقطىاعيوي ، (1) ـٍ يىتًَّصٍؿ ًإٍسنىاديهي عى ا لى ًديثي اٍلميٍنقىًطعى: "مى   ىافى السَّاًقطي  ، كسىكىا ه ل  أـ على غير التكال  على التكااٍلحى

قىٍد يىخٍ      اًب َّ أىٍك غىٍيرىهي، فىييكى كىاٍلميٍرسىؿي كىاًحده.،  يَـّ ًإفَّ ااًلٍنًقطىاعى قىٍد يى يكفي ظىاًىرنا كى حى قىٍد ًمٍنوي الصَّ ٍعًرفىًة، كى  فىى فىبلى ييٍدًر يوي ًإالَّ أىٍىؿي اٍلمى
رى ًبًزيىادىًة رىجي ييٍعرىؼي ًبمى      ". انظر إلى:ًجيًئًو ًمٍف كىٍجوو آخى ، أىٍك أىٍ  ىرى   (.236-1/235تدريب الراكم ) ؿو

 (.2120مسألة رقـ) ،(، علؿ أخبار ف  البر كالصلة2/210علؿ الحديث البف أب  حاتـ ) :انظر إلى (2)
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 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
 .(1066لة رقم )أفي مس، سبقت ترجمتو ثقة، َعْمِرٍو اأْلَْوزَاِعيُّ  أبيَعْبُدالرَّْحَمِن ْبِن َعْمرٍو بِن  -1
العشرين َأُبو َسِعيد الدمشقي، ُثمَّ البيروتي.  أبيعبد الحميد بن حبيب بن : ىو ،العشرين أبيابن  -2

 . "(1)كاتب اأَلوزاِعيّ 
ٍرعىةى الرازم ًدي و مستقيـ...،، قىاؿ أىبيك زي اًتـ حى قىاؿ أىبيك حى  قة،  ىافى  اتب ديكاف، كلـ ي ف صاحب :" كى

ًديث قىاؿ ف  مكضع آخر، حى قىاؿ اٍبف الجنيد"(2)يس بذاؾ القكمل:" كى ليس بو :" عىٍف يحيى ٍبف مىًعيف، ،كى
قىاؿ اٍلًعٍجًل   "(3)بأس اًرمكقىاؿ ، "(4)ال بأس بو:" كى ًدي و:" اٍلبيخى قىاؿ  ،"(5)ربما ييخالؼ ف  حى ليس :" النَّسىاًئ كى

قىاؿ أىبيك أىٍحمىدي ٍبف عدم ،"(6)بالقكم ٍبد الحميد،  ما ذ ره :" كى اًرمالٍ كعى ًديث يركيو غيره، كىيكى بيخى ، يعرؼ بيير حى
ًدي و قيٍطًن   "(7)ممف ي تب حى كقاؿ أىٍحمىدي  قو، كضعفو دحيـ، "(8) قة:" ،قىاؿى الدَّارى

كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ، "(10)(9)
قىاؿ، ً تىاب "ال قات" ، "(13)"ال قات" "، كذى ىره ابف شاىيف ف  (12)كذ ره العقيل  ف  "الضعفا  "،(11)ربما أخطأ:" كى

قىاؿ أبك أىٍحمىدي الحا ـ "،(14)كذى ىره ابف الجكزم ف  "الضعفا " كذ ر الحسف بف رشيؽ  ،ليس بالمتيف عندىـ:" كى
اًرمعف  قىاؿ ابف حجر صدكؽ ربما أخط "،(15)ليس بالقكم :" أنو قاؿ اٍلبيخى مات سنة مائة  ،"(16)أكى

 ".(17)كتسعيف
 .غلب علما  الجرح كالتعديؿ يقكلكف  قةاختلؼ فيو بيف مك ؽ كمضعؼ كأ :تُ مْ قُ 

                                                           
 (.420/ 16) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب :انظر إلى( 1)
 .(11/ 6) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح : انظر إلى( 2)
 (.10)/ الجنيد ابف سؤاالت :انظر إلى( 3)
 .(32)/ العجل   قات :انظر إلى( 4)
 (.45/ 6) للبخارم ال بير التاريخ :انظر إلى( 5)
 (.99)/ الجكزم البف الضعفا  :انظر إلى( 6)
 (.313/  2) انظر إلى : ال امؿ( 7)
 (.904/ 4سبلـ )انظر إلى : تاريخ اإل( 8)
ٍيـ: (9)  القاض  أبى  ، ىذا لقب-بضـ الداؿ كفتح الحا  الميملتيف بعدىما اليا  السا نة آخر الحركؼ، كف  آخرىا الميـ الد حى

 كدحيـ ىك تصيير دحماف،  بدحيـ، ك اف ييضب مف ىذا اللقب، سعيد عبد الرحمف بف إبراىيـ القرش  الدمشقٌ  المعركؼ    
 (.319/ 5األنساب للسمعان  )انظر إلى: سانيـ الخبيث. كدحماف بل    

 .(614/ 1ال اشؼ )(، ك 539/ 2عتداؿ )انظر إلى: ميزاف اال( 10)
 (.400/  8انظر إلى:  قات ابف حباف) ( 11)
 (126انظر إلى: الضعفا  ال بير)/ ( 12)
 (.559)/ تقريب التيذيب :انظر إلى( 13)
 (.99 الضعفا  البف الجكزم )/: :انظر إلى( 14)
 .(113/  6) تيذيب التيذيب :انظر إلى( 15)
 (.333انظر إلى: تقريب التيذيب )/ ( 16)
 .(903/ 4) اإلسبلـ تاريخ :انظر إلى( 17)
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 صدكؽ. :خَلصُة القوِل فيوِ 
(، ورتبتو متروك الحديث 1892) ، سبقت ترجمتو في المسألة رقم(1)َعبَّاُد بُن َكِثْيٍر الثََّقِفيُّ الَبْصِريُّ  -3

 ."(2)روى أحاديث فييا كذب ؛ألنو
ًديث تبيف ل  أنو أسقط مف :قمت تحدث عنو ف  بياف أالسند كسكؼ  مف خبلؿ تتبع  لركايات الحى

ًديث  .علة ىذا الحى
 ."(3)َعْمُرو بُن ُشَعْيِب بِن ُمَحمَِّد بِن عبِداهلِل بِن َعْمِرو بِن اْلَعاِص اْلُقَرِشيُّ  -4

اًتـو عف  أب اٍبفي  نقؿ اًتـو قكلو أب و أبيحى ًدي و، كما ركل عف ال قات فيذا ر ": حى ليس بقكم ي تب حى
ٍرعى  أب بو"، كعف  ربما ": بف حنبؿ أىٍحمىد ، كعفعنده  قة ف  نفسو إنما ت لـ فيو بسبب ً تىابو " :ةى قكلوزي

ًدي و أبي اف عمرك بف شعيب إنما يحدث عف ": قكلو، سيٍفيىافى ٍبًف عييىٍينىةى احتججنا بو"، كعف  و عف جده ك اف حى
ليس بذاؾ"، كقاؿ ": ف معيف قكلوكاهو"، كعف يحيى ب": عند الناس فيو ش  "، كعف يحيى بف سعيد القطاف قكلو

ًدي و": مرة بف سعيد  يس بو بأس"، كعف أىٍحمىدً ل":  قة"، كقاؿ مرة": قكلو النَّسىاًئ كنقؿ المزم عف " (4)ي تب حى
:" قاؿ يحيى بف معيفك "(5)إذا ركل عنو ال قات فيك  قة يحتج بو":  قة"، كعف يحيى بف سعيد قكلو": الدارم 

ذا حدث عف ال قات فيك أبيعف إذا حدث عمرك بف شعيب  و عف جده فيك ً تىاب كمف ىنا جا  ضعفو، كا 
: ،كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(7) قة كل ف أحادي و ال أعلـ  يؼ ى :" ،كنقؿ ابف عسا ر عف صالح جزرة قكلو"(6) قة
 ."(9)صدكؽ، مات سنة  مان  عشرة كمائة:" كقاؿ الحافظ ابف حجر "،(8) قة"

 كؽه. صد :َلصُة القوِل فيوِ خُ 
 . "(10)ُشَعْيُب بُن ُمَحمَِّد بِن عبِداهلِل بِن َعْمِرو بِن اْلَعاِص اْلُقَرِشيُّ  -5

صدكؽ  بت :" ، كقاؿ الحافظ ابف حجر"(12)كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات، "(11)صدكؽ": قاؿ الذىب 
 ."(13)سماعو مف جده، مات بعد المائة

                                                           
 إف عبادة بف   ير سقط مف السند كلقد ذ رتو خبلؿ ترجمت  لئلسناد؛ ألنو أحد علؿ ىذا الحديث الذم ذ ره أبك حاتـ .( 1)
 .(75)/  يبالتيذ تقريب :انظر إلى( 2)
 (.22/64) تيذيب ال ماؿ :انظر إلى( 3)
 (.239-6/238) عديؿكالت انظر إلى: الجرح( 4)
 (.72ك22/68) انظر إلى: تيذيب ال ماؿ( 5)
 (.4/462) تاريخ ابف معيف :انظر إلى( 6)
 (.46/86) تاريخ دمشؽ :انظر إلى( 7)
 (.2/177) معرفة ال قات للعجل  :انظر إلى (8)
 (.423)/ تقريب التيذيب :انظر إلى( 9)
 (.12/534) تيذيب ال ماؿ :انظر إلى( 10)
 (.1/488) ال اشؼ :انظر إلى (11)
 (.6/437) ال قات البف حباف :انظر إلى (12)
 (.267)/ تقريب التيذيب :انظر إلى( 13)
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 صدكؽه. :خَلصُة القوِل فيوِ 
، أُبو ُمَحمٍَّد، َوِقْيلَ َعْبُدالمَِّو بُن  -6 أُبو عبِدالرحمِن، :" َعْمِرِو ْبِن اْلَعاِص ْبِن َواِئِل ْبِن َىاِشٍم القَُّرِشيُّ السَّْيِميُّ

الحرة عمى  يلاأحُد السابقيَن الُمُكثريَن ِمَن الصحابِة، وأحُد العبادلِة الفقياِء، مات في ذي الحجة لي
 ."(1)األصح بالطائف عمى الراجح

 

  :بياُن عمِل الَحِديث :اً ثالث
 : عملٍ  الَحِديث فيِو ثَلثُ 

  :ىاألول ةُ مّ العِ 
وي مف طريأل ؛  كعمرك بف شعيبكزاع، بيف األ(2)االنقطاع ؽ عباد بف   ير عف عمرك ف اٍلبىٍييىًق   أىٍخرىجى
 كت كف ىنا على اصطبلحيا. ،قادحة خفيةه  ةه ، كى  علٌ بف شعيب بو

 

 :الثانية ةُ مّ العِ 
اًتـو ك  أب  ت  تفيـ مف الحكار بيف اٍبفً ى  الك   كى  ، ( التابعة ليذه المسالة645و ف  المسألة رقـ )أبيحى

سبب  كلعؿٌ ، كزاع ، كعمرك بف شعيب كى  علة خفيو قادحة ت كف على اصطبلحيا  تلؾاالنقطاع بيف األ
ًديث ىك مف ابف  األكؿاالنقطاع  ًديث ان بالعشريف الذم  اف  ات أب كال ان  ف  سند الحى كلـ ي ف مف ، للحى

اًتـو  أب أصحابو  ما قاؿ اٍبفي  اًرم، ك (3)حى  ."(5)،كابف حجر(4) اٍلبيخى
 

 :الثالثة ةُ مّ العِ 
 .ه شعيبك أبك  ،شريف، كعمرك ابف شعيبالع كأب: كجكد  بل ة ركاة صدكقيف، كىـ 
 

 الحكُم عمى إسناِد الَحِديث : رابعاً 
ًديث بيذا  ًعيؼه  اإلسنادالحى ًديث كؾى ري تٍ مى  را راكيان فيي أفَّ  إلى كباإلضافة ،لبلنقطاع ف  سنده ،جدان  ضى  الحى

ًدي ، ألنو ركل أحاديث فييا  ذب ؛"(6)عىبَّادي بفي  ىً ٍيرو البىٍصًرم   :كىك  خذ بو.ؤ ال يي  مردكده و كحى
 

 

                                                           
(1)

 (.315(، كتقريب التيذيب: )/167-4/165(، كاإلصابة: )3/956انظر إلى: االستيعاب: ) 

ا: "اٍلميٍنقىًطع ًديثي اٍلحى  (2) لىى ًإٍسنىاديهي  يىتًَّصؿٍ  لىـٍ  مى اًب  ًمٍنوي  السَّاًقطي   ىافى  سىكىا ه  ، اٍنًقطىاعيوي   ىافى  كىٍجوو  أىمِّ  عى حى   كىاٍلميٍرسىؿي  فىييكى  غىٍيرىهي، أىكٍ  الصَّ
قىدٍ  ظىاًىرنا يى يكفي  قىدٍ  ااًلٍنًقطىاعى  ًإفَّ   يَـّ  كىاًحده،    ٍعًرفىًة، أىٍىؿي  ًإالَّ  ٍدًر يوي يي  فىبلى  يىٍخفىى كى قىدٍ  اٍلمى ًجيًئوً  ييٍعرىؼي  كى رى  كىٍجوو  ًمفٍ  ًبمى   ًبًزيىادىةً  آخى
   ، ؿو  .(236-235/ 1) الراكم تدريب : إلى انظر". أىٍ  ىرى  أىكٍ  رىجي

 .(11/ 6) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 3)
 (.2/313) ال امؿ :انظر إلى( 4)
 .(333)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 5)
 كقد أيسيقط مف ىذا اإلسناد. (6)
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 : الثاني جُ نموذَ األُ 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي  (1339مسألة ) –7 ًديثن  أب  كسألت" :حى ركاه ىشاـ بف  كأبا زرعة عف حى

 :قاؿ؛ (عف سعداف بف يحيى، عف ىشاـ بف عركة، عف محمد بف المن در، عف جابر، عف النب )، عمار
ىذا خطأ؛ إنما  :فقاال ؟رؽ فاقطعكه،  ـ إذا سرؽ فاقطعكهإذا سرؽ فاقطعكه،  ـ إذا سرؽ فاقطعكه،  ـ إذا س

فالخطأ ممف ىك؟  :قلت .(مد بف المن در، عف جابر، عف النب )ىشاـ بف عركة، عف رجؿ، عف مح :ىك
رجبلن. قلت مف التارؾ ىشاـ أك سعداف قاال يحتمؿ أف ي كف مف  اإلسنادقاال ليس ىذا خطأ إنما ترؾ مف 

 ".(1) أحدىما مف ىشاـ أك سعداف
 

 

 الَحِديث  تخريجُ  :أولً 
د ًف  سينى  - وي أىبيك دىاكي ًديث رقـ ) اب الحدكد بىابه ( ً تى 4/142ًنًو )أىٍخرىجى (، مف 4410ف  السارؽ يسرؽ مراران حى

ًديث متقارب   .األلفاظطريؽ مصعب بف  ابت عف محمد بف المن در بو حى
وي  - ًديث  ،ديف كالرجليف مف السارؽاليقطع  :( ً تىاب قطع السارؽ بىابي 8/90، ًف  سينىًنًو )(2)النَّسىاًئ أىٍخرىجى حى

ًديث متقارب (،مف طريؽ مصع4978رقـ )  .األلفاظب بف  ابت عف محمد بف المن در بو حى
وي ف  السنف ال برل ) - ديف كالرجليف مف السارؽ الي( ً تىاب قطع السارؽ بىابي قطع 7/41ك ذلؾ أىٍخرىجى

ًديث رقـ ) ًديث متقارب 7429حى  .األلفاظ(مف طريؽ مصعب بف  ابت عف محمد بف المن در بو حى
قيٍطنً  - وي الدَّارى ًديث رقـ )، ً تىاب الحدكد كالديات (4/238   ًف  سينىًنًو )أىٍخرىجى ؽ ىشاـ بف ي( مف طر 3389حى

ًديث مختلؼ   .األلفاظعركة عف محمد بف المن در بو حى
 

 اإلسنادُة رجاِل ِدراسَ  :ثانياً 
 ِبَأَخرَة تغيَر ، صدوق مقرئ :(، ورتبتو1066رقم)، ِىَشاُم ْبُن َعمَّاِر سبقت ترجمتو في المسألة -1

 لكبِر ِسنِِّو.
 ."(4) المعروف بسعدان، أبو يحيى، (3)سعيد بن يحيى بن صالح المخمي -2

اًتـو كسألتو عنو فقاؿ أب  في بقاؿ ا قيٍطًن   "(5)محلو الصدؽ:" حى ال :" .كقاؿ أيضان "(6)ليس بذاؾ:" .كقاؿ الدَّارى
اًرمبأس بو. كلو ف  صحيح  ًديث كاحد ف  غزكة اٍلبيخى .كذ ره اٍبفي "(1)صدكؽ":   ال اشؼ.كقاؿ الذىب  ف"(7)حى

                                                           
ًديث الٍبف (1) اًتـو ) علؿ الحى  .(1339مسألة رقـ ) الحدكد،خبار ف  أ( علؿ 1/445أىًب  حى
ًديثه  كىىىذىا (8/90كقاؿ النسائ  ف  السنف )( 2)  .ميٍن ىر حى
 : انظر إلى .الشاـ نزلتا اليمف مف قبيلتاف كجذاـ كلخـ لخـ، إلى النسبة ىذه المعجمة، الخا  كس كف المشددة البلـ بفتح (3)

 .(11/210) للسمعان  األنساب    
 (.2/163) االعتداؿ ميزاف، ك (11/106) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب :انظر إلى( 4)
 (.290/ 4) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 5)
 ( .6/180) دمشؽ تاريخ :انظر إلى( 6)
 (.1/205) الكاردة العلؿ :انظر إلى( 7)
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ًديث :" ًحبَّافى ف  ال قات كقاؿ لو ف  ": كقاؿ ابف حجر ف  التيذيب"(2) قة، مأمكف، مستقيـ األمر ف  الحى
اًرمصحيح " ًديث كاحد ف  غزكة الفتح...اٍلبيخى اًرمصدكؽ كسط كما لو ف  ": . كقاؿ ابف حجر"(3) " حى  اٍلبيخى

ًديث كاحد  . "(4)ؿ المائتيف.. مات قب.سكل حى
 صدكؽه.  :َلصُة القوِل فيوِ خُ 
، أُبو الُمْنِذِر، اْلَمَدِنيُّ -3 َبْيِر بِن الَعوَّاِم اْلُقَرِشيُّ اأَلَْسِديُّ   ."(6)، (5)ِىَشاُم ْبُن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

اًتـو عف  أب قاؿ اٍبفي  ًديث ": وأبيحى ًديث  اف  قةن ": "كقاؿ اٍبفي سىٍعدو (7) قة إماـ ف  الحى  بتان   ير الحى
:" "،كنقؿ(10) قة": "،كقاؿ اٍلًعٍجًل   (9) اف حافظان متقنان كرعان فاضبلن ": "،كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات، كقاؿ(8)حجة

 بت  قة، لـ ين ر عليو ش   إال بعد ما صار إلى العراؽ، :" شيبة قكلو أب الخطيب البيدادم عف يعقكب بف 
فأن ر ذلؾ عليو أىؿ بلده، كالذم نرل أف ىشامان يتسيؿ ألىؿ العراؽ، أنو  اف ال  فِنو انبسط ف  الركاية،

و، أبيو، عف أبيو مما  اف يسمعو مف غير أبيو إال بما سمعو منو، ف اف تسيلو أف أرسؿ عف أبييحدث عف 
صحيح، ىشاـ بف عركة  اف مالؾ ال يرضاه، ك اف ىشاـ صدكقان تدخؿ أخباره ف  ال:" كعف ابف خراش قكلو

ًدي و ألىؿ العراؽ، كعف كىيب بف خالد قكلو قدـ علينا ىشاـ بف عركة، ف اف فينا :" كبليو أف مال ان نقـ عليو لحى
 قة فقيو ربما :" "،،كقاؿ الحافظ ابف حجر(12)أحد األئمة األعبلـ": ، كقاؿ الذىب "(11)م ؿ الحسف، كابف سيريف

، مات سنة "(14)مدلسيف كىك ممف احتمؿ العلما  تدليسيـى مف مراتب الاألكل، كذ ره ف  المرتبة "(13)دلس
 ."(15)خمس أك ست كأربعيف كمائة
رسالو :ُخَلَصُة القوِل فيوِ  طيوي كىال تىٍدًلٍيسيوي كا  ر  اٍختىبلى ى ف  األكلألنو مف المرتبة  ؛ قةه فقيو، كال يىضي

 التدليس.

                                                                                                                                                                                           
 .(446/ 1) ال اشؼ :انظر إلى( 1)
 (.1/163) حباف ابف  قات :انظر إلى( 2)
 (.99/  4) التيذيب تيذيب :انظر إلى( 3)
 .(242)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 4)
 .(152/ 12) للسمعان  األنساب .النكف آخرىا ف ك  الحركؼ آخر اليا  بعدىا الم سكرة الميملة كالداؿ الميـ بفتح :اٍلمىدىًن    (5)
 (.233-30/232) انظر إلى: تيذيب ال ماؿ( 6)
 (.9/64)انظر إلى: الجرح كالتعديؿ( 7)
 (.5/375) الطبقات ال برلانظر إلى: (8)
 (.5/502) ال قات البف حباف :انظر إلى (9)
 (.2/332) معرفة ال قات للعجل  :انظر إلى (10)
 (.84/ 8) الرجاؿ ضعفا  ف  ل امؿا :انظر إلى (11)
 (.3/1001) انظر إلى: تاريخ اإلسبلـ( 12)
 (.573)/ تقريب التيذيب :انظر إلى( 13)
 (.26)/ طبقات المدلسيف :انظر إلى( 14)
 (.1/340) إلى تاريخ مكلد العلما  ككفياتيـانظر ( 15)
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)(، ْبِن َعْبِد المَِّو ْبِن الزُّ 1ُمْصَعب ْبُن ثَاِبِت) -4  ."(2َبْيِر ْبَن اْلَعوَّاِم األسديُّ المدنيُّ
ًديث ييٍستىٍضعىؼي ": قاؿ اٍبفي سىٍعدو   ىافى  ىً يرى اٍلحى

اًتـو أنا عبد الل بف أىٍحمىدي بف حنبؿ فيما  أب ،كقاؿ اٍبفي "(3) حى
ًعيؼى أمصعب بف  ابت :"  بأقاؿ  ،قاؿ  َّ إل تب  ًديث  راه ضى ب بف  ابت ليس مصع:" النَّسىاًئ ،كقاؿ "(4)الحى

قيٍطًن   "(5) بالقكم، كيحيى القطاف لـ يتر و كقاؿ قد  ،، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات"(6)ليس بالقكل:" ، كقاؿ الدَّارى
ًديث  :كقاؿ، "أخرل ف  "المجركحيف كذ ره مرةن  ،"(7)كىك ممف استخرت الل فيو ،أدخلتو ف  الضعفا  من ر الحى

ًدي و كقاؿ أيضان ممف ينفرد بالمنا ير عف ال محمد بف  سمعتي :" مشاىير، فلما   ر ذلؾ منو استحؽ مجانبة حى
ًعيؼ  محمكدو  ، كقاؿ ابف "(8)يقكؿ سمعت الدارم  يقكؿ سألت يحيى بف معيف عف مصعب بف  ابت فقاؿ ضى
ًدي و الناسى  رى لـ أى ": ، كقاؿ إبراىيـ الجكزجان "(9) الناس يحد كف عنو رى ألـ ": عدم ،كقاؿ "(10)يحمدكف حى

ًديث ك اف عابدان ": ، كقاؿ ابف حجر"(11)ليف ليلطو:" الذىب  مات مصعب سنة سبع كخمسيف  ،"(12)ليف الحى
 ."(13) كمائة.

ًديث ك اف عابدن  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ   اليف الحى
  ."(16)، (15)اْلَمَدِنيُّ ، "(14)ُمَحمَُّد ْبُن الُمْنَكِدِر بِن عبِداهلِل التَّْيِميُّ  -5
اًتـو عف  أب  قاؿ ٍبفي   :  قة، كعف عبدالل بف الزبير الحميدم قكلو": كيحيى بف معيف قكلييما، وأبيحى

 قة ": "، كقاؿ اٍلًعٍجًل   (17)الصالحكف" إليومف معادف الصدؽ يجتمع ": قكلو، حافظ"، كعف سيٍفيىافى ٍبًف عييىٍينىةى "
                                                           

 تخريج  لطرؽ الحديث، ك ما ذ ر أبك حاتـ كأبك  : إف مصعبان ساقط مف اإلسناد، كقد تبيف ل  ىذا األمر خبلؿُقْمتُ ( 1)
 زرعة كقد ترجمت لو ضمف رجاؿ اإلسناد .   

 (217/ 4) اإلسبلـانظر إلى: تاريخ  (2)
 (.422)/ ال برل الطبقاتانظر إلى:  (3)
 (.34/  2)الرجاؿ كمعرفة العلؿ ،(304/ 8) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح انظر الى :( 4)
 (.90/ 8) النسائ  سنف: إلى انظر (5)
 (.159/  10) التيذيب تيذيبك  ،(69)/  للدارقطن  البرقان  سؤاالت انظر الى :( 6)
 .(478/ 7) حباف البف ال قات :انظر إلى (7)
 (.29/ 3) حباف البف المجركحيف انظر الى :( 8)
 .(84/ 8) الرجاؿ ضعفا  ف  ال امؿ :انظر إلى (9)
 (.245/ ) الرجاؿ أحكاؿ :انظر إلى (10)
 (.267/ 2) ال اشؼ: إلى انظر (11)
 .(533)/  التيذيب تقريب :انظر إلى (12)
 .(533)/  المصدر السابؽ انظر إلى :( 13)
: بفتح التا  المنقكطة مف فكؽ بنقطتيف كفتح اليا  المنقكطة مف تحت بنقطتيف كالميـ بعدىا بتحريؾ الحرفيف األكليف، ( 14)  التٍَّيًم  

 (.3/120)  األنساب للسمعان : انظر إلى: تيـ، كىك بطف مف غافؽ ممف  اف بمصر. إلىكىذه النسبة     
 .(152/ 12) للسمعان  األنساب .النكف آخرىا كف  الحركؼ آخر اليا  بعدىا الم سكرة الميملة كالداؿ الميـ بفتح: اٍلمىدىًن    (15)
 (.504-26/503تيذيب ال ماؿ: ) :انظر إلى( 16)
 (.8/98كالتعديؿ: ) جرحانظر إلى: ال( 17)
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 قة فاضؿ، مات :" "، كقاؿ ابف حجر(3)الحافظ": ذىب   ، كقاؿ ال"(2)"، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات(1)رجؿ صالح
 ."(4)سنة مائة ك بل يف أك بعدىا
  قةه فاضؿ. :خَلصُة القوِل فيوِ 

، َصحَ -6 ، ُثمَّ السََّمميُّ ، غزا بيااْبُن َصحَ  بياَجاِبُر ْبُن َعْبِدالمَِّو ْبِن َعْمِرو ْبِن حرَاِم بِن َسَواَد اأْلْنَصاِريُّ
 ."(5)، وماَت بالمدينِة بعَد السبعيَن، وىو ابُن أربٍع وتسعينَ تسَع عشرَة غزوةً 

 
 

 : بياُن عمِل الَحِديث: ثالثاً 
 : عملٍ  عُ فيِو أربُ  الَحِديثُ 

 : ىاألول ةُ مّ العِ 
ٍرعىةى إلى أفٌ أقد أشار  ًديثىناؾ علتيف  بك حاتـ كأىبيك زي  فٍ ، كلعدـ معرفة مى ا نتيف محتملتيف ف  ىذا الحى
حيث  ،، كقد باف ذلؾ جليان ف  تخريجوك سعدافأفيؿ ىك ىشاـ بف عركة  ،همف سند ط راكو الذم قاـ بِسقا

وي  د مف طريؽ مصعب بف  ابت عف محمد بف المن در النَّسىاًئ أىٍخرىجى بك أو يإلكىذا يؤيد ما ذىب ، كأىبيك دىاكي
ًديث ٍرعىةى بأف ىناؾ راكيان مسقطان مف سند الحى اًتـو ى   أب  الصحيحة لو عند اٍبفً  كبأف الركاية، حاتـ كأىبيك زي حى

 بو.، عف محمد بف المن در، عف مصعب بف  ابت، ركاية ىشاـ بف عمار
ًديث مف ىذه الطريقة، البدٌ إأم  :ُقْمتُ  ف أ ف الراكم المسقط ىك مصعب بف  ابت كأف مف يريد ركاية الحى

ًديث :و بقكلوليإ النَّسىاًئ ما ذىب ىذا  كلعؿٌ ، نو قد تفرد بركايتو عف محمد بف المن دريركيو عنو، أل " ىذا حى
لى االختبلؼ ف  تحديد الراكم الذم قاـ بِسقاط إ عه ما االختبلؼ ف  العلتيف المحتملتيف فراجً أ، ك "(6)من ر

ًعيؼ الذم أسقطو ىك سعداف  قلنا أفٌ ف ي ِف، ىؿ ىك ىشاـ بف عركة أك سعداف، مصعب بف  ابت، الراكم الضى
ًعيؼ بيف  قتيف لق  أحدىما اآل ألنو أسقط راكو ، ىاألكلة س تسكية، كى  العلٌ تدلي ييعد  ىذا  فِفٌ  خر كىما ضى

ف قي ، كىذه ت كف علة خفية قادحة(7)كمحمد بف المن در، ىشاـ بف عركة سقطو ىك ىشاـ بف ألنا إف الذم ، كا 
 ضان.علة خفية قادحة أي دي عٌ انقطاعان، كى  العلة ال انية كى  تي  عد  ىذا يي  فِفٌ  ،عركة

ًديث :ُقْمتُ  أخرل  كقد كصلتو مف طرؽو ، كقد زالت  لتا العلتيف ببياف الراكم المسقط مف سند الحى
 للراكم الساقط كىك مصعب بف  ابت.تي كترجم

  

                                                           
 (.2/254)  معرفة ال قات للعجل :انظر إلى (1)
 (.5/350) ال قات البف حباف :انظر إلى (2)
 (.2/224) ال اشؼ :انظر إلى (3)
 (.508تقريب التيذيب: )/ :انظر إلى( 4)
 (.136(، ك تقريب التيذيب: )/547-1/546(، كاإلصابة: )220-1/219) انظر إلى: االستيعاب( 5)
 .(8/90) النسائ  سنفانظر إلى: ( 6)
 .(30/234) السابؽ المرجعك  ،(26/507) ال ماؿ تيذيبانظر إلى: ( 7)
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 :الثانية ةُ مّ العِ 
 .بسعدافسعيد بف يحيى المعركؼ ىشاـ بف عمار ك  :كياف صدكقاف كىمافيو را 
 

 : الثالثة ةُ مّ العِ 
ر  تىٍدًلٍيسيوي مدلٌ  فيو راكو  ـي ٍبفي عيٍركىةى كىك  قةه، كال يىضي  ى ف  التدليس. األكلألنو مف المرتبة  ؛س كىك ًىشىا

 

 :الرابعة ةُ مّ العِ 
 مصعب بف  ابت بف عبد الل بف الزبير.: ف الحديث كىكليٌ  راكو  اإلسنادف   
 

 الحكُم عمى إسناِد الَحِديث : رابعاً 
ًديث بيذا  ًعيؼ اإلسنادالحى ًديث. فليٌ كىك ، بف  ابت بف عبد الل بف الزبير ف فيو مصعبى أل ؛ضى  الحى

 

 : الثالث جْ نموذَ األُ 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي  (1392مسألة ) –8 ًديثو " :حى ركاه أبك يعلى محمد بف  سألت أبا زرعة عف حى

لعف رىسيكؿى اللًَّو  :قالت؛ اًئشىةعف إسحاؽ بف محمد بف جرير، عف عمرة، عف عى ، الصلت، عف مركاف الفزارم
( ٍرعىةى أخبرنا  :قاؿ؛ (1)حد نا دحيـ :ىذا خطأ؛ أخطأ فيو أبك يعلى، قاؿ :( الراش  كالمرتش ؟، فقاؿ أىبيك زي

، عف عمرة، عف  أب مركاف بف معاكية، عف إسحاؽ بف يحيى، عف  ب ر بف محمد بف عمرك بف حـز
اًئشىة  ."(2)كىذا الصحيح ،(عف النب )، عى

 

 الَحِديث  تخريجُ  :أولً 
وي اٍبفي  - اًتـو ف  العلؿ ) أب أىٍخرىجى ًديث رقـ )علؿ أخبار ف  األ :(، بىابي 1/436حى (، مف 1392قضية، حى

ًديثه ، طريؽ أبك يعلى اًئشىة بو حى  بلفظو. عف عى
وي ف  ً تىاب العلؿ ) - ًديث رقـ )ف  األ(، بىابي علؿ أخبار 1/464ك ذلؾ أىٍخرىجى (، مف 1395قضية، حى

ًديث متقارب ، طريؽ أبك ب ر بف عياش  .األلفاظبو عف  كباف حى
وي اٍبفي  - ،  اٍلكىاًل  كىاٍلقىاًض  ييٍيدىل ًإلىٍيوً ًف   قضية(، ً تىاب البيكع كاأل4/445صنفو )شىٍيبىةى ف  م أب أىٍخرىجى

ًديث رقـ) ًديث 21966حى  .األلفاظمتقارب (، مف طريؽ أبك ب ر عف ك يع بو عف عبًد الل بف عمرك، حى
وي أبك يعلى المكصل  ف  مسنده ) - ًديث رقـ )8/74أىٍخرىجى ، عف 4601( حى ًنيعو ( مف طريؽ أىٍحمىدي ٍبفي مى

اؽى ٍبًف يىٍحيىى، عىٍف  ، عىٍف عىٍمرىةى، عىٍف عىاًئشىة أب مىٍركىافي ٍبفي ميعىاًكيىةى، عىٍف ًإٍسحى ٍزـو ًديث ، بىٍ ًر ٍبًف حى )حى
 بلفظو(.

                                                           
ٍيـ: (1)  القاض  أبى  ىذا لقب -نة آخر الحركؼ، كف  آخرىا الميـبضـ الداؿ كفتح الحا  الميملتيف بعدىما اليا  السا  الد حى

 كدحيـ ىك تصيير دحماف،  شقٌ  المعركؼ بدحيـ، ك اف ييضب مف ىذا اللقب،سعيد عبد الرحمف بف إبراىيـ القرش  الدم    
 (.319/ 5األنساب للسمعان  )انظر إلى: كدحماف بلسانيـ الخبيث.     

 .(1392)رقـمسألة  (، باب علؿ أخبار ف  األقضية1/436تـ )ب  حاأعلؿ الحديث البف  :انظر إلى( 2)
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وي أ - ًديث رقـ )360/ 8)بك يعلى المكصل  ف  مسنده أىٍخرىجى ، عف 4947(، حى ًنيعو ( مف طريؽ أىٍحمىدي ٍبفي مى
اؽى ٍبًف يىٍحيىى، عىٍف  ، عىٍف عىٍمرىةى، عىٍف عىاًئشىة أب مىٍركىافي ٍبفي ميعىاًكيىةى، عىٍف ًإٍسحى ٍزـو ًديث ، بىٍ ًر ٍبًف حى )حى

 بلفظو(.
وي الطَّبىرىاًن   ف  الدعا   - ًديث رقـ )بىابي ًذٍ ًر مىٍف لىعىنىوي رىسيكؿى اللًَّو ) (580)/ أىٍخرىجى (مف طريؽ 2100( حى

ةى، عىٍف  اًؽ ٍبًف يىٍحيىى ٍبًف طىٍلحى ٍف ًإٍسحى ، عى ، عىٍف عىٍمرىةى،  أب مىٍركىافي اٍلفىزىاًرم  ٍزـو مًَّد ٍبًف عىٍمرًك ٍبًف حى بىٍ ًر ٍبًف ميحى
ًديث بلفظو(. عىٍف عىاًئشىة  )حى

وي البزار ف  مسنده )أىٍخرى  - ًديث رقـ )251/ 18جى   طرؽ إسحاؽ بف يحيى بف طلحة عف أب(، مف 287( حى
ًديث بلفظو(.، ب ر بف محمد بف عمرك بف حـز ، عف عمرة ، عف عىاًئشىة  )حى

 

 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
 ."(2( )1)محمد بن الصمت، الَبْصِرّي أبو يعمى التّوزيّ  -1

اتً  أب قاؿ اٍبفي  ٍرعىةى  كأب ؿى ئً قاؿ سي ": ـو حى ، كذ ره "(3)ما كىـ.. كربٌ .بك حاتـأكقاؿ ، صدكؽ :عنو فقاؿ، زي
قىاؿ ابفي ، "(4)اٍبفي ًحبَّافى ًف  ً تىاب "ال قات" قيٍطًن    :"حجر كى قىاؿ ابف حـز ، قة:" قىاؿ الدَّارى ، كقاؿ "(5)مجيكؿ:" كى

اًرم، كقاؿ "(7)سنة  ماف كعشريف كمائتيفمات ": قاؿ اٍبفي ًحبَّافى "، (6)صدكؽ ييـ:" حجر ابفي  مات سنة :" اٍلبيخى
 . "(9)سنة  ماف:" ، كقاؿ غيره"(8)سبع كعشريف 

 .ييـ صدكؽه : ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
 ."(11)مولىم الدمشقي أبو سعيد لقبو دحيم "(10)عبد الرحمن بن إبراىيم بن عمرو العثماني -2

                                                           
 : إلى انظر فارس ببلد بعض إلى النسبة ىذه الزال، آخرىا كف  الكاك كتشديد فكقيا مف ا نتيفب المنقكطة التا  بفتح :التٌكزمٌ  (1)

 (.107/ 3) للسمعان  األنساب   
 (.677/ 5) اإلسبلـ ،كتاريخ(400/ 25) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب انظر إلى :( 2)
 .(289/ 7) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح انظر إلى :( 3)
 .(82/ 9) حباف البف ال قات ر إلى :انظ( 4)
 .(234/  9) التيذيب تيذيب انظر إلى :( 5)
 .(484)/  التيذيب تقريب انظر إلى :( 6)
 .(82/ 9) حباف البف ال قات انظر إلى :( 7)
 .(357/  2: )الصيير تاريخو انظر إلى :( 8)
 .(677/ 5) اإلسبلـ تاريخ انظر إلى :( 9)
  إلى النسبة ىذه النكف، آخرىا كف  األلؼ، كس كف الميـ كفتح ب بلث المنقكطة ال ا  كس كف الميملة العيف بضـالع مان :  (10)

 للسمعان  األنسابانظر إلى: . قديمان  الشاـ  أىؿ كىكا ن  أتباعان  أك ،كال ن  أك ،نسبان  إما عنو الل رضى عفاف ابف ع ماف     
     (9/ 234). 
 .(498/ 16) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب :انظر إلى( 11)
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اًتـو سئؿ  أب قاؿ اٍبفي  كسمعتو يقكؿ  اف دحيـ يميز كيضبط :"  قة، كقاؿ أيضان :" ؿعف دحيـ فقا أب حى
ًديث نفسو كقاؿ  ،"(3)ك اف مف المتقنيف :" كقاؿ ،ه اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات،ك ذ ر "(2) قة:" كقاؿ اٍلًعٍجًل    ."(1)حى

، ك تب عنو، كىك قدـ مصر ف تب بيا:" سعيد بف يكنس قكلو  أب كنقؿ الخطيب عف،  قة اف :" الخطيب
 ؿه ىك عاقً :" ي ن  على دحيـ، كيقكؿ -أىٍحمىدي بف حنبؿ   كسمعتو، يعن:" المركذم قكلو ب رو    قة  بت، كعف أب

د فقاؿ  قؿ الذىب  قكؿ أىبي كن "(5)، الفقيو، الحافظ، محدث الشاـاإلماـ:" كقاؿ الذىب "(4)ر يف حجة لـ :" دىاكي
مات ف  شير رمضاف سنة خمس كأربعيف كمائتيف ،  قة حافظ متقف:" كقاؿ ابف حجر ،"(6)ي ف ف  زمنو م لو
 ."(7)كسبعكفبطبرية كلو خمس 

  .متقف ظه حافً   قةه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
 . "(9)، َأُبو َعْبِدالمَِّو اْلُكوِفيُّ (8)َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَيَة ْبِن الَحاِرِث اْلَفزَاِريُّ  -3

ًدي و ": "، كقاؿ اٍلًعٍجًل   (10) قة": قاؿ يحيى بف معيف  قة  بت كما حدث عف الرجاؿ المجيكليف فليس حى
اًتـو عف أىٍحمىدً  أب "، كنقؿ اٍبفي (11)بش   اًتـو  أب -و أبي بت حافظ"، كعف ": بف حنبؿ قكلو حى : قكلو -حى

 اف يلتقط الشيكخ ": صدكؽ ال يدفع عف صدؽ، كت  ر ركايتو عف الشيكخ المجيكليف"، كعف ابف نمير قكلو"
 قة، ما :" بف حنبؿ قكلو كنقؿ الخطيب البيدادم عف أىٍحمىدً ، "(13)"، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات(12)مف الس ؾ

ًدي و، كعف يعقكب بف  :"  قة، كعف ابف المدين  قكلو:" قكلييما النَّسىاًئ شيبة ك  أب  اف أحفظو،  اف يحفظ حى
ًعيؼ فيما ركل عف المجيكليف  قة عالـ صاحب ": ، كقاؿ الذىب "(14) قة فيما ركل عف المعركفيف، كضى

                                                           
 .(211/ 5) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 1)
 .(287)/  للعجل  ال قات :انظر إلى( 2)
 .(381/ 8) حباف البف ال قات :انظر إلى( 3)
 .(549/ 11) بيداد تاريخ :انظر إلى( 4)
 (.515/ 11انظر إلى: سير أعبلـ النببل  )( 5)
 .(620/ 1) ال اشؼ :انظر إلى( 6)
 .(335)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 7)
 (.212/ 10) للسمعان  ألنسابانظر إلى: ا. فزارة إلى النسبة ىذه األلؼ، بعد آخرىا ف  كالرا  كالزال الفا  بفتح: اٍلفىزىاًرم   (8)
 (.27/403انظر إلى تيذيب ال ماؿ: )( 9)
 (.202ابف معيف: )/انظر إلى: تاريخ ( 10)
 (.2/270معرفة ال قات للعجل : ) :لىانظر إ (11)
 (.8/273كالتعديؿ ) انظر إلى: الجرح( 12)
 (.7/483ال قات البف حباف ) :انظر إلى (13)
 (.15/191تاريخ بيداد ) :انظر إلى( 14)



  

41 
 

ًديث   قة حافظ ك اف يدلس أسما  الشيكخ، مات سنة  بلث كتسعيف :" "، كقاؿ الحافظ ابف حجر(1)حى
 ."(3)، كذ ره ف  المرتبة ال ال ة مف مراتب المدلسيف"(2)كمائة

ًدي يـٍ إال  قةه، حافظه، مدلسه ف  أسماً  الشيكًخ مف المرتبًة ال ال ًة  :خَلصُة القوِل فيوِ  الذيفى ال يقبؿي حى
 .إذا صرحكا بالسماعً 

 ."(4)إسحاق بن محمد بن جرير "مجيوٌل" -4
. كسيأت  بيافي ذلؾى ف  حدي   عىًف ىذه العلًة  مجيكؿه يذ ره :خَلصُة القوِل فيوِ  أحده بجرحو أك تعديؿو

 ًمٍف علًؿ ىذا الحديًث.
 . "(8).َأُبو ُمَحمَّد(7)، اْلَمَدِنيُّ (6)التَّْيِميُّ  (5)ِد المَِّو اْلُقَرِشيُّ ِإْسَحاَق ْبِن َيْحَيى ْبِن َطْمَحَة ْبِن ُعَبيْ   -5

اًرمقاؿ  سىًمعت يحيى :" ، كقاؿ الدكرم"(10)يستضعؼ:" ، كقاؿ اٍبفي سىٍعدو "(9)يىت لمكف ًف  حفظو:" اٍلبيخى
ًعيؼ  ة ضى اؽ بف يحيى بف طىٍلحى اًتـو  أب ، قاؿ اٍبفي "(11)يىقيكؿ ًإٍسحى إسحاؽ بف يحيى بف :" يقكؿ أب  سمعت:" حى

ًدي و  ًديث ليس بقكم كال يم ننا أف نعتبر بحى ًعيؼ الحى قاؿ  ،عمرك بف عل  ، كنقؿ أيضان عف"(12)طلحة ضى
ًديثً  ىك متركؾي عف إسحاؽ بف يحيى بف طلحة ك  كأبا داكد الطيالس  يحد افً  ك يعان  سمعتي  ًديث الحى  من ر الحى

قىاؿى سىأىٍلتي يىٍحيىى ٍبفى سعيد عف إسحاؽ بف يحيى بف طلحة فقاؿ ذاؾ  -يًن ِّ ، كنقؿ أيضان عف ابف اٍلمىدً "(13)
ًعيؼ  ، كنقؿ ابفي ش  شبو ال  متركؾ  ىذا شيخه :" ،قاؿ أىٍحمىدي "(14)عدم بسنده عف يحيى بف معيف قكلو ضى

                                                           
 (.4/93عتداؿ: )انظر إلى: ميزاف اال( 1)
 (.526انظر إلى تقريب التيذيب: )/( 2)
 .(45انظر إلى طبقات المدلسيف: )/( 3)
 الظاىر؛ ألف  مجيكؿ العدالة باطنان دكف مجيكؿ الحاؿ: كىك مجيكؿ العدالة ظاىران كباطنان، أك -المجيكؿ نكعاف: األكؿ( 4)

 ظاىره أنو عدؿ، كىك ما يعرؼ بالمستكر. كمجيكؿ الحاؿ: ىك مف ركل عنو ا ناف كلـ يت لـ فيو أحد العلما  المختصيف     
 يكؿ العيف: كىك مف ركل عنو راكو كاحد فقط، كلـ يت لـ فيو أحد بجرح كال تعديؿ. انظر إلى: مج -تعديؿ. ال ان  أكبجرح     
 (.318ك1/316) (، كتقريب النككم ضمف تدريب الراكم:1/28) مقدمة صحيح مسلـ بشرح النككم:    

 (.369/ 10) للسمعان  نساباأل. قريش إلى النسبة ىذه المعجمة، الشيف آخرىا كف  الرا  كفتح القاؼ بضـالقيرىش :  (5)
: بفتح التا  المنقكطة مف فكؽ بنقطتيف كفتح اليا  المنقكطة مف تحت بنقطتيف كالميـ بعدىا بتحريؾ الحرفيف األكليف، ( 6)  التٍَّيًم  

 (.3/120)  األنساب للسمعان انظر إلى: تيـ، كىك بطف مف غافؽ ممف  اف بمصر.  إلىكىذه النسبة     
دىنً  (7)  .(12/152) للسمعان  األنساب .النكف آخرىا كف  الحركؼ آخر اليا  بعدىا الم سكرة الميملة كالداؿ الميـ بفتح :   اٍلمى
 .(306/ 4) اإلسبلـ تاريخ :انظر إلى( 8)
 .(406/ 1) للبخارم ال بير التاريخ :انظر إلى( 9)
 .(448/ 5) ال برل الطبقات :انظر إلى( 10)
 .(171/ 3) الدكرم ركاية - عيفم ابف تاريخ :انظر إلى( 11)
 .(237/ 2) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح: انظر إلى( 12)
 .(237/ 2) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 13)
 .(541/ 1) الرجاؿ ضعفا  ف  ال امؿ :انظر إلى( 14)
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ًديث  قد أدخلنا ك  ،ى  كييـيخطً :" ؿكقا ،، ذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات"(2)ليس بالقكم:" ، كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(1)الحى
إسحاؽ بف يحيى ىذا ف  الضعفا  لما  اف فيو مف اإليياـ  ـ سبرت أخباره فِذا االجتياد أدل إلى أف يترؾ 

، كأعاد ذ ره ف  المجركحيف، "(3)ما لـ يتابع عليو كيحتج بما كافؽ ال قات بعد أف استخرنا الل تعالى فيو 
ًديث:" النَّسىاًئ ،كقاؿ "(4)ى  كال يعلـ كيركم كال يفيـيخطً   اف ردم  الحفظ س   الفيـ": كقاؿ كؾ الحى ٍتري مى

(5)" ،
 ، كقاؿ ابفي "(7)ضعفكه:" ، كقاؿ أيضان "(6)متركؾ :" أىٍحمىد اإلماـكنقؿ قكؿ  ،كذ ره الذىب  ف  ديكاف الضعفا 

ًعيؼ:" حجر  ."(8)مات سنة أربع كستيف كمائة، ف  خبلفة الميدم  ،ضى
ًعيؼ :ِل فيوِ ُخَلَصُة القو  .ضى

 ."(10)، (9)َأُبو َبْكٍر بُن ُمَحمَِّد بِن َعْمٍرو ْبِن َحْزِم بِن َزْيِد اأَلْنَصاِريُّ  -4
ًديث :" قاؿ اٍبفي سىٍعدو   ىافى ً قىةن  ىً يرى اٍلحى

اًتـو بسنده عف يحيى بف معيف قكلو أب ، كنقؿ اٍبفي "(11) :" حى
دي :" ، كقاؿ الذىب   "(14)مف سادات التابعيف:" كقاؿ اٍبفي ًحبَّافى أيضان ، "(13)، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف   قاتو"(12) قة أىحى

كى َّقيٍكهي :" يضان أ، كقاؿ "(15)األىًئمًَّة األىٍ بىاتً 
 قة عابد مات :" ، كقاؿ ابف حجر"(17) النَّسىاًئ ك قو :" ، كقاؿ أيضان "(16)

مَّدي بٍ ، قاؿ اٍبفي سىٍعدو ك  ،"(18)سنة عشريف كمائة  ٍزـو :" في عيمىرى قىاؿى ميحى ٍمًرك ٍبًف حى مًَّد ٍبًف عى فِّ ى أىبيك بىٍ ًر ٍبفي ميحى تيكي
ًلًؾ ، كىىيكى اٍبفي أىٍربىعو كى ىمىاًنيفى سى  ٍبًد اٍلمى فىًة ًىشىاـً ٍبًف عى ًمائىةو ًف  ًخبلى ًدينىًة سىنىةى ًعٍشًريفى كى  ."(19)نىةن ًباٍلمى

                                                           
 (.482/ 2) الل عبد ابنو ركاية ألحمد الرجاؿ كمعرفة العلؿ :انظر إلى( 1)
 .(62)/  للعجل  ال قات :انظر إلى( 2)
 .(45/ 6) حباف البف ال قات :انظر إلى( 3)
 .(.133/ 1) حباف البف المجركحيف :انظر إلى( 4)
 .(18)/  للنسائ  فيكالمترك  الضعفا انظر إلى ( 5)
 .(29)/  الضعفا  ديكاف :انظر إلى ( 6)
 .(239/ 1) ال اشؼ :انظر إلى ( 7)
 .(75)/  تيذيبال تقريب :انظر إلى( 8)
اًرم   (9)   األنساب. انظر إلى: األنصار لىإ النسبة ىذه الرا ، آخرىا كف  الميملة الصاد كفتح النكف كس كف األلؼ بفتح :األىٍنصى

 .(368/ 1) للسمعان     
 .(313/ 5) النببل  أعبلـ سير :انظر إلى( 10)
 .(127)/  التابعيف متمـ - ال برل الطبقات :انظر إلى( 11)
 .(337/ 9) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 12)
 .(561/ 5) حباف البف ال قات :انظر إلى( 13)
 .(125)/  األمصار علما  مشاىير :انظر إلى( 14)
 .(314/ 5) النببل  أعبلـ سير :انظر إلى( 15)
 (.314/ 5) المصدر السابؽ :انظر إلى( 16)
 .(206/ 2) ال اشؼ :انظر إلى( 17)
 .(624)/  التيذيب تقريب :إلى انظر( 18)
 .(42/ 66) عسا ر البف دمشؽ كتاريخ ،(127)/  التابعيف متمـ - ال برل الطبقات :انظر إلى( 19)
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 .عابد  قةه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
ًديث قد أسقط: قمت ًديث كجدتو ضمف رجاؿ السند بيف ، مف إسناد ىذا الحى كمف خبلؿ تتبع  لطرؽ الحى

مَّدو   ك أىبي ، مىٍركىافي ٍبفي ميعىاًكيىةى  ًديث ألنو ، فترجمت لو، بىٍ رو بفي ميحى كسكؼ أتحدث عف ذلؾ ف  بياف علة الحى
 جز  منيا.

 ."(1)اِريَّةُ َعْمَرُة ِبْنُت َعْبِد الرَّْحَمِن بِن َسْعٍد اأَلْنصَ -7
اًئشىة ك انت مف أعلـ ": كقاؿ ،، كذ رىا اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات"(2)تابعية،  قة:" قاؿ اٍلًعٍجًل    تركم عف عى

ًدي يا عمرة أحد :" لو عمرة، ففخـ مف أمرىا، كقاؿ ، كنقؿ المزم أف عل  بف المدين  لما ذ رتي "(3)الناس بحى
اًلمىةن، :" كقاؿ الذىب  ،"(4) قة حجة": ، كعف يحيى بف معيف قكلو بات فيياال قات العلما  بعائشة األ  ىانىٍت عى

ًتٍلًمٍيذىتيوى  . الفىًقٍييىةي، تىٍرًيبىةي عىاًئشىة كى ةن،  ىً ٍيرىةى الًعٍلـً جَّ فىًقٍييىةن، حي
ةن ": ، كقاؿ أيضان "(5) جَّ يِّرىةن  ىً يرىةى  كى ىانىٍت ً قىةن حي خى

، كقاؿ "(8)كيقاؿ بعدىا  ، قة ماتت قبؿ المائة:" ، قاؿ ابف حجر"(7)مف فقيا  التابعيف:" كقاؿ أيضان  ،"(6)اٍلًعٍلـً 
فىاًتيىا، فىًقٍيؿى :" الذىب  ًقٍيؿى :" اٍختىلىفيكا ًف  كى ، كى ًتٍسًعٍيفى فِّيىٍت سىنىةى  ىمىافو كى مائىةو :" تيكي فِّيىٍت ًف  سىنىًة ًست  كى تيكي

(9)". 
 ً قىةن  :َلصة القول فيياخُ 

ِديِق صح أبيالمؤمنين َعاِئَشة ِبْنُت أم  -8 رقم ، ة جميمة سبقت ترجمتيا في المسألةبياَبْكٍر الصَّ
 ة جميمة.بياصح :(، ورتبتيا1066)

  

                                                           
 (.507/ 4) النببل  أعبلـ سير :انظر إلى( 1)
 .(521)/  للعجل  ال قات :انظر إلى( 2)
 .(288/ 5) حباف البف ال قات :انظر إلى( 3)
 .(242/ 35) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب :انظر إلى( 4)
 .(508/ 4) النببل  أعبلـ سير :انظر إلى( 5)
 .(1151/ 2) اإلسبلـ تاريخ :انظر إلى( 6)
 .(514/ 2) ال اشؼ :انظر إلى( 7)
 .(750)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 8)
 (.508/ 4انظر إلى: سير أعبلـ النببل  )( 9)
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  :بياُن عمِل الَحِديث :ثالثاً 
 : عملٍ  فيِو خمُس  الَحِديثُ 

  :ىاألول ةُ مّ لعِ ا
ٍرعىةى يإلكى  الت  أشار   يو أبك يعلى.؛ أخطأ فىذا خطأه  :فقاؿ، يا أىبيك زي

اًتـو أل أب فقد ذ ر اٍبفي ، اإلسنادأخطأ فيو أبك يعلى أم ف   :ُقْمتُ  ٍرعىةى  ب حى يعلى الذم   بأسناد إزي
ٍرعىةى الٍبفً  أخطأ اًتـو  أب  فيو، فذ ر أىبيك زي  ىذا صحيح. :الذم يركيو دحيـ كقاؿ عنو اإلسنادحى

،كىما ف  الحفظ كالضبط (1)ف منيع كىك  ذلؾ  قةكقد تابعو عليو أحمد ب، كىك  قةه  ىذا صحيحه : ُقْمتُ 
الخطأ ىنا يحتمؿ علتيف ا نتيف ليس منشؤىما الكىـ غير  كلعؿٌ ، الصلت أب تقاف مقدماف على محمد بف كاإل

علة تدخؿ ضمف : كالعلتاف ىما، ف ىذا مما يحيؿ العقؿ استيعابوأل؛ سيريفيلاالمتعمد،  السيك أك النسياف 
حيث عمؿ أبك يعلى على ، ك لتا العلتيف مرتبطة باألخرل، خرل تعد علة االنقطاعة األكالعل، تدليس الشيكخ

 رى كعليو مدار الحديث، كغيَّ  ،كىك إسحاؽ بف طلحة ،ضعيؼ نو راكو أل ؛ر اسـ كالد شيخ شيخو كاسـ جدهيتيي
بما ال يعرؼ ألنو سماه ؛ خفا  كالتدليس السـ شيخ شيخوكىذا مف اإل ،سحاؽ بف محمد بف جريرإ إلىاسمو 

كىك  قة  بت ، كىك أبك ب ر بف محمد بف عمرك بف حـز،  ـ قاـ بِسقاط شيخ شيخ شيخو، بو كال يفطف لو
ف اكقد زالت العلت–ك لتا العلتيف خفية قادحة –حتى ال ييتدل إلى إسحاؽ بف يحيى الذم قاـ بتدليس اسمو 

 .زرعةو أبك يإل ما تبيف مف خبلؿ تخريج الحديث كىذا يؤيد ما ذىب 
 

 : الثانية ةُ مّ العِ 
مىٍركىافي ٍبفي ميعىاًكيىةى، كرتبتو) قةه، حافظه(، مدلسه ف  أسماً  الشيكًخ مف المرتبًة ال ال ًة  :كىك مدلسو  فيو راكو 

ًدي يـٍ إال إذا صرحكا بالسماًع كىذا ف  ركايًتًو عف ال قاًت، كأما ركايتيوي عف المجيكليفى فترد  كالالذيفى ال يي   قبؿي حى
 قادحة. خفيةه  ، كى  علةه (2)تيقبؿي 

ًديث لـ يصرح بالسماع عف : تُ مْ قُ  ًديثإكمف خبلؿ تتبع  للحى  .سحاؽ بف يحيى ف  جميع ركاياتو للحى
 

  :الثالثة ةُ مّ العِ 
كتعد ىذه العلة علة ظاىرة ، اإلسنادالذم أخطأ ف  ، محمد بف الصلت :فيو راك صدكؽ ييـ كىك

 .قادحة
 

 :الرابعة ةُ مّ العِ 
ًعيؼ فيو راكو   اؽى ٍبًف يىٍحيىى، ضى  ، كى  علة ظاىرة قادحة.كىك ًإٍسحى
 
 

                                                           
 (.1/496) الرجاؿ سما أ ف  ال ماؿ تيذيب :انظر إلى( 1)
 (.45انظر إلى: طبقات المدلسيف )/( 2)
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 :الخامسة ةُ مّ العِ 
اؽى ٍبًف يىٍحيىى بركاية سند الحديث  ال : "ىذه العلة البزار حيث قاؿ إلىكقد أشار ، كى  تفرد ًبًو ًإٍسحى

ًديث نعلمو عف عىاًئشىة إال مف ىذا الكجو)أم الذم يركيو دحيـ(، تفرد بو إسحاؽ كقد حدث عنو ، كىك ليف الحى
 ."(1)ابف المبارؾ كغيره

 

 الحكُم عمى إسناِد الَحِديث : رابعاً 
 .ضعيفا الحديث ك بلىماسحاؽ بف يحيى كمحمد بف الصلت، إف فيو أل؛ ضعيؼ اإلسنادالحديث بيذا 

 
 

  

                                                           
 (.251/ 18: مسند البزار )انظر إلى( 1)
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  ثْ الِ الثّ  المبَحثُ 
 بالوىم لإلعَللِ  نماذجٍ  ةُ ثَلثَ  وفيو

  .بالوىمِ  عَللُ إلا :األولج نموذَ األُ 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي ( 1011مسألة ) –9 حد نا بو يحيى بف  يقكؿ ف  حديثو  أب كسمعت " :حى

( و، عف ابف عباس، عف النب  )أبيعبدؾ القزكين ، عف م   بف إبراىيـ، عف حبيب بف الشييد، عف 
بيؿ الل، كيجتنب شركر الناس، أك م ؿ رجؿ ما ف  الناس م ؿ رجؿ آخذ برأس فرسو؛ فيجاىد ف  س :قاؿ

 :ليس ىذا الحبيب بف الشييد؛ إنما ىك :يقكؿ أب  فسمعتي  ضيفو، كيعط  حقو. يقرم، (1)بادم ف  نعمو
 ."(2) عف ابف عباس، وأبيحبيب بف شياب المدلج ، عف 

 

 تخريج الحديث  :أولً 
و، عف ابف أبيبيب بف شياب، عف ( مف طريؽ يحيى، عف ح1/226أحمد ف  مسنده ) اإلماـأخرجو  -

 .األلفاظعباس مرفكعان حديث متقارب 
فضؿ حرس المسلميف ما ذ ر عف النب  : ( باب433/ 2عاصـ ف   تابو الجياد ) أب أخرجو ابف  -

))(، 154حديث رقـ )اتت ت لؤ المسلميف ف  سبيؿ الل عيف ب : بل ة أعيف ال تمسيـ النار :أنو قاؿ
 .األلفاظو، عف ابف عباس مرفكعان حديث متقارب أبيب بف شياب، عف مف طريؽ يحيى، عف حبي

( مف 12924شياب عف ابف عباس، حديث رقـ) :( باب212/ 12أخرجو الطبران  ف  المعجـ ال بير ) -
 .األلفاظو، عف ابف عباس مرفكعان حديث متقارب أبيطريؽ يحيى، عف حبيب بف شياب، عف 

يىاًد ًف  فىٍضًؿ اٍلجً  :بىابه ، ( ً تىابي اٍلًجيىادً 645/ 2ده" بيية الباحث )أسامة ف  "مسن أب أخرجو الحارث بف  -
، حديث رقـ)ًف  سىًبيًؿ اللًَّو عىزَّ  ؿَّ ًبيب ٍبفي ًشيىابو اٍلعىٍنبىًرمٌ مف طريؽ رى  (619كىجى عف  ٍكحي ٍبفي عيبىادىةى ، عف حى

 .األلفاظو، عف ابف عباس مرفكعان حديث جز  مف الحديث متقارب أبي
  

                                                           
 النعـ: الماؿ الراع ، كىك جمع ال كاحد لو مف لفظو، كأ  ر ما يقع على اإلبؿ. كجمعو: نعماف، كأنعاـ. كقيؿ: النعـ: اإلبؿ  (1)

 ( .614-613بؿ كالبقر كالينـ. انظر "المصباح المنير")/ خاصة، كاألنعاـ: ذكات الخؼ كالظلؼ؛ كى  اإل   
ًديث الٍبف :انظر إلى (2) اًتـو ) علؿ الحى  .(1011مسألة رقـ ) اليزك كالسيرخبار ف  أعلؿ  ،(1/341أىًب  حى
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 :اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
 ."(2) (1)َيْحَيى بُن َعْبَدَك َأُبو َزَكِريَّا َيْحَيى بُن َعْبِد اأَلْعَظِم الَقْزِوْيِنيُّ  -1

:" ، كقاؿ الذىب "(4)ييرب :" ، كذ ره ابف حباف ف  ال قات كقاؿ"(3) قة صدكؽ:" حاتـ أب قاؿ ابف 
دِّثي اإلماـ اًفظي، ال ِّقىةي، ميحى ٍو، لىً نَّو أىسنىدي كىأىسىف  ، الحى ،  ىًبٍيري القىٍدًر، ًمٍف نيظىرىاً  اٍبًف مىاجى ٌنؼه اًلـه، ميصى ، عى قىٍزًكٍيفى

(5)" ،
فِّ ى "(6)شيخ  قة، متَّفؽ عليو:" محٌدث  بير القٍدر، ك اف صدكقنا. كنقؿ عف الخليل  قكلو:" كقاؿ أيضان  :" ، تيكي

مائىتىيٍ  سىٍبًعٍيفى كى  ."(7)فً سىنىةى ًإٍحدىل كى
 . قة: ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

، الَبْمِخيُّ "(8)َمكِّيُّ بُن ِإْبرَاِىْيَم بِن َبِشْيِر بِن َفْرَقٍد َأُبو السََّكِن التَِّمْيِميُّ  -2   ."(9)، الَحْنَظِميُّ
ًديثً :" سعد قاؿ ابفي   ىافى ً قىةن، كى ىافى  ىٍبتنا ًف  اٍلحى

:" يف قكلويحيى بف مع حاتـ عف أب ، كنقؿ ابف "(10)
، كنقؿ الخطيب عف "(12)ف  الحديث  بتان   اف  قةن :" ، كقاؿ الخطيبي "(11)محلو الصدؽ:" و قكلوأبيصالح كعف 

، فىقىاؿى :" قكلو ال ىٍكسىج قىاؿى الًعٍجًل   " (13)لىٍيسى ًبًو بىٍأسه :" قكلو النَّسىاًئ ً قىةه. كعف :" سىأىٍلتي أىٍحمىدى عىٍف مى ِّ   :" كى
رىاسىافى اإلماـ:" ، ك قاؿ الذىب "(15) ره ابف حباف ف   تابو ال قاتكذ "(14)ً قىةه  اًدؽي، ميٍسًندي خي اًفظي، الصَّ ، "(16) ، الحى

                                                           
  قزكيف، إلى النسبة ىذه ف،النك  آخرىا كف  تحتيا مف با نتيف المنقكطة كاليا  الكاك ك سر الزال كس كف القاؼ بفتح :القىٍزًكٍيًن    (1)

 .(411/ 10) للسمعان  األنساب :ىإل انظر. الجنة باب: ليا كيقاؿ أصبياف، بنكاح  المعركفة المدائف إحدل كى    
 .(509/ 12) النببل  أعبلـ سير: انظر إلى( 2)
 .(173/ 9) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح: انظر إلى( 3)
 .(271/ 9) حباف البف ال قات: انظر إلى( 4)
 .(509/ 12) النببل  أعبلـ سير: انظر إلى( 5)
 .(639/ 6) اإلسبلـ تاريخ: انظر إلى( 6)
 .(509/ 12) النببل  أعبلـ سير: انظر إلى( 7)
: بفتح التا  المنقكطة مف فكؽ بنقطتيف كفتح اليا  المنقكطة مف تحت بنقطتيف كالميـ بعدىا بتحريؾ( 8)  يف، الحرفيف األكل التٍَّيًم  

 (.3/120) األنساب للسمعان  انظر إلى: .ريـ، كىك بطف مف غافؽ ممف  اف بمصت إلىكىذه النسبة    
 (.549/ 9) النببل  أعبلـ سير: انظر إلى( 9)
 .(373/ 7) ال برل الطبقات: انظر إلى( 10)
 .(441/ 8) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح: انظر إلى( 11)
 .(143/ 15) بيداد تاريخ :انظر إلى( 12)
 .(143/ 15) السابؽ المصدر: ظر إلىان( 13)
 .(439)/  للعجل  ال قات: انظر إلى( 14)
 .(526/ 7) حباف البف ال قات: انظر إلى( 15)
 .(549/ 9) النببل  أعبلـ سيرانظر إلى : ( 16)
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فِّ ى ًببىٍلخى "(3) قة  بت :" ، كقاؿ ابف حجر"(2)الحافظ:" ، كقاؿ أيضان "(1)أحد ال ٌقات األعبلـ:" كقاؿ أيضان  ، كتيكي
ًمائىتىٍيفً  ٍمسى عىٍشرىةى كى  ."(4)سىنىةى خى
 . بت  قةه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

حبيب بف شياب المدلج ، كلقد تبيف ذلؾ مف خبلؿ  :؛إنما ىك ؛ خطأه (5)الحبيب بف الشييد :قكلو: تُ مْ قُ 
لحبيب بف شياب  ـي عف الحديث، كسكؼ أترجً  ؿى ئً ذلؾ لما سي  حاتـو   بأتخريج الحديث بطرقو المختلفة كبياف 

 حدي   عف علة الحديث. ذلؾ خبلؿ في أبيٌ المدلج ، كسكؼ 
 ."(7) َبصِري (6) َحِبيُب ْبُن ِشَياٍب أو الشَياب اْلَعْنَبِريُّ  -3

، "(9)أك تعديؿ دكف جرحو  وً ف  تاريخً  ، كذ ره البخارم  "(8) قة"يحيى بف معيف قكلو  عف حاتـو  أب  نقؿ ابفي 
 اف ف  ال قات، كذ ره ابف حبٌ "(11)ٍيسى ًبًو بىٍأسلى :" شاىيف ، كقاؿ ابفي "(10) لىٍيسى ًبًو بىٍأس:" بف حنبؿ دي كقاؿ أحمى 

نقؿ بف خلفكف عىف التٍَّمًييز للنسائ  :" حجر ، كقاؿ ابفي "(12) نو كى َّقىوي أكى
(13)". 

 .صدكؽه : فيوِ  القولِ  ُخَلَصةُ 
 ."(14)والد حبيب بن شياب، شَياب بن ُمْدِلج اْلَعْنَبِريُّ التَِّميِميُّ -4

 ."(16)ف  ال قات، كذ ره ابف حباف (15) قة :" عة قكلوزر  أب عف  حاتـو  أب  نقؿ ابفي 
                                                           

 .(464/ 5) اإلسبلـ تاريخانظر إلى : ( 1)
 .(293/ 2) ال اشؼ انظر إلى :( 2)
 .(545)/  التيذيب تقريبانظر إلى : ( 3)
 .(143/ 15) بيداد تاريخانظر إلى : ( 4)
  .كستيف ست ابف كىك كأربعيف خمس سنة مات الخامسة مف  بت  قة البصرم محمد أبك األزدم الشييد بف الحبيب :كىك (5)

 (.151)/  التيذيب تقريب :إلى انظر    
  فيقاؿ كتخفؼ العنبر، بنى إلى النسبة ىذه كالرا ، بكاحدة المنقكطة البا  كفتح النكف كس كف الميملة العيف بفتح: اٍلعىٍنبىًرم   (6)

 .(382/ 9) للسمعان  األنساب . انظر إلى:تميـ بف عمرك بف العنبر إلى ينتسبكف تميـ بنى مف جماعة كىـ «بلعنبر» ليـ    
 مف الرجاؿ  مف لو ركاية ف  مسند اإلماـ أحمد(، اإل ماؿ ف  ذ ر 103/ 3: الجرح كالتعديؿ البف أب  حاتـ )ىانظر إل (7)

 (.424/ 1(، كتعجيؿ المنفعة )83)/    
 (.103/ 3: المصدر السابؽ )ىانظر إل (8)
 (320/ 2: التاريخ ال بير للبخارم )ىانظر إل (9)
 (.484/ 2انظر إلى: العلؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد الل ) (10)
 (.64ا  ال قات )/ انظر إلى: تاريخ أسم (11)
 (.180/ 6انظر إلى: ال قات البف حباف ) (12)
 (.424/ 1انظر إلى: تعجيؿ المنفعة ) (13)
 (، اإل ماؿ ف  ذ ر مف لو ركاية ف  مسند اإلماـ أحمد مف الرجاؿ 4/361انظر إلى: الجرح كالتعديؿ البف أب  حاتـ ) (14)

 (.1/645(، ك تعجيؿ المنفعة )198)/    
 .(361/ 4) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح: إلى انظر (15)
 .( 4/363) حباف البف ال قات: إلى انظر (16)
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 .ةه  ق: ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
، َأُبو اْلَعبَّاِس، ُولد قبل اليجرة المطَمبُ َعْبُدالمَُّو ْبُن َعبَّاِس ْبِن َعْبدِ  -5 ث بثَل بِن َىاِشٍم اْلُقَرِشيُّ اْلَياِشِميُّ

 :البحر والحبر لسعة عممو وقال عمر ىسمّ فكان يُ بالفيم في القرآن  ()سنين ودعا لو َرُسوَل المَِّو 
المكثرين  بالطائف، وىو أحدُ سنة ثمان وستين  مات ،ا أحدٌ اس أسناننا ما عاشره منّ عب لو أدرك ابنُ 

 ."(1) (م)َرِضَي المَُّو َعْنيُ الصحابة  العبادلة من فقياء الصحابة وأحدُ  من
 

  بياُن عمِل الَحِديث :ثالثاً 
 : متانالَحِديث فيِو ع

 : ىاألول ةُ مّ العِ 
-، يذا الحديثب كا الكاقع ف  سند الحديث مف أحد ركاتو الذيف حدٌ  أك اإلبداؿ التصحيؼ كأ" (2)الكىـ

كقد  ،"حبيب بف الشييد" إلىحيث كىـ مف صحؼ " حبيب بف شياب المدلج  "–كىما علتاف خفيتاف قادحتاف
 كقع ذلؾ كىمان مف أحد ركاتو.

ليا  عي سً ال يتٌ    يرةن  ان أسباب ىناؾ فلعؿٌ ، نشأ التصحيؼ أك الكىـ ىذا أك مف ممف كقعكلـ يعلـ م :ُقْمتُ  
ـي   ؛متعمد كلعلو تصحيؼه ، ما لردا ة الخط أك عدـ نقطوكا  ، اشتباه الخط على بصر القارئ :منيا ،ىنا المقا
 كىك غير مشيكر.، حبيب بف شياب المدلج  صدكؽ، ك "(3)حبيب بف الشييد  قة  بت  ل كف

 

  :الثانية ةُ مّ العِ 
ًديث كجكدي  ًبيبي ٍبفي ًشيىابو اٍلعىٍنبىًرم   :كىك، راكو صدكؽ ف  إسناد ىذا الحى كتعد ىذه العلة علة ظاىرة ، حى

 قادحة.
 

  الحكُم َعَمى إسناِد الحديثِ  :رابعاً 
ًبيبى  فَّ أل ؛ىذا الحديث حسف سنادي إ  .ًشيىابو اٍلعىٍنبىًرم  صدكؽ ٍبفى  فيو حى
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.309(، كتقريب التيذيب: )/131-4/121(، كاإلصابة: )939 -3/933انظر إلى: االستيعاب )( 1)
ـى  (2) تىارىةن  اٍلًحٍفًظ، ًف  يى يكفي  تىارىةن  اٍلكىٍى تىارىةن  اٍلقىٍكًؿ، ًف  يى يكفي  كى  .(358/ 1) الراكم تدريب انظر إلى: .اٍلً تىابىةً   فً  كى
 (.151)/ التيذيب تقريب :إلى انظر (3)
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 : الثاني وذجُ نماأل 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي ( 242)مسألة  –10 ًديثو  أب كسألت " :حى عف يزيد بف ، ركاه شيٍعبىة عف حى

اًئشىة :مكسى؛ قاؿ أب خمير، عف عبد الل بف  (  اف ال يدع ال تدع قياـ الليؿ؛ فِف رىسيكؿى اللًَّو ) :قالت عى
إنما ىك يزيد ؛ ىذا خطأ؛ كىـ فيو شيٍعبىة :أب ؟ قاؿ مرض، صلى قاعدان قياـ الليؿ، ك اف إذا شيلو أمر أك 

 ."(1)قيس، عف عىاًئشىة أب بف خمير، عف عبد الل بف 
 

 الَحِديث  تخريجُ  :أولً 
د ًف  سينىًنًو ) - وي أىبيك دىاكي ًديث رقـ )، قياـ الليؿ :بىابي ، (، ً تىاب الصبلة2/32أىٍخرىجى (، مف طريؽ 1307حى

ٍبدى الًل ٍبفى ، عف شيٍعبىة ،الطيالس  ، عف عى ٍيرو مى ٍنييا( أب عىٍف يىًزيدى ٍبًف خي ، قيس، عف عىاًئشىة )رىًض ى اللَّوي عى
ًديث متقارب   .األلفاظحى

وي  - ٍبدى ، عف شيٍعبىة، (، مف طريؽ الطيالس 6/249أىٍحمىدي ف  مسنده ) اإلماـأىٍخرىجى ، عف عى ٍيرو مى عىٍف يىًزيدى ٍبًف خي
ٍنييا( أب الًل ٍبفى  اًئشىة )رىًض ى اللَّوي عى ًديث متقارب ، مكسى، عف عى  .األلفاظحى

د الطيالس  ف  مسنده، ) - وي أىبيك دىاكي ًديث رقـ )3/113أىٍخرىجى عىٍف يىًزيدى ٍبًف ، (، مف طريؽ شيٍعبىة1622(، حى
ٍبدى الًل ٍبفى  ، عف عى ٍيرو مى اًئشىة )رىًض ى اللَّوي  أب خي ٍنييا(ميكسىى النصيرم، عف عى ًديث متقارب ، عى  .األلفاظحى

ًحيًحوً  - ٍيمىةى ف  صى زى وي اٍبفي خي بىابي استحبىابي صبلة الليؿ قاعدان إذا مرض ، (، ً تىاب الصبلة2/177)، أىٍخرىجى
ًديث رقـ) ٍبدى الًل ، عف شيٍعبىة، (، مف طريؽ الطيالس 1137المر  أك  سؿ، حى ، عف عى ٍيرو مى عىٍف يىًزيدى ٍبًف خي

ٍنييا( أب ٍبفى  ًديث متقارب ، قيس، عف عىاًئشىة )رىًض ى اللَّوي عى  .األلفاظحى
وي الحا ـ ف  مستدر و ) - ًديث رقـ ، مف ً تىاب صبلة التطكع :بىابي ، (، ً تىاب الكتر1/452أىٍخرىجى حى

ٍبدى الًل ٍبفى ، عف شيٍعبىة، (، مف طريؽ الطيالس 1158) ، عف عى ٍيرو مى ف عىاًئشىة قيس، ع أب عىٍف يىًزيدى ٍبًف خي
ٍنييا( ًديث متقارب ، )رىًض ى اللَّوي عى  .األلفاظحى

وي اٍلبىٍييىًق   ًف  سينىًنًو ال برل) - المريض يترؾ القياـ بالليؿ أك يصل  : بىابي ، (، ً تىاب الصبلة3/21أىٍخرىجى
ًديث رقـ ) ، عف، عف شيٍعبىة، (، مف طريؽ الطيالس 4722قاعدان، حى مىٍيرو ٍبدى الًل ٍبفى  عىٍف يىًزيدى ٍبًف خي  أب عى

ًديث متقارب  ٍنييا(، حى  .األلفاظمكسى، عف عىاًئشىة )رىًض ى اللَّوي عى
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.242(، باب علؿ أحاديث ف  الصبلة مسالة رقـ )1/90علؿ الحديث البف أب  حاتـ ) انظر إلى:( 1)
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 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
اِج ْبِن اَْلَوْرِد اْلَعَتِكيُّ  -1  . "(3()2)، َأُبو ِبْسَطاٍم الَواِسِطيُّ (1)ُشْعَبة ْبُن اْلَحجَّ

ًديث كت بتو -أمة كحدة ف  ىذا الشأف   اف شيٍعبىة": قاؿ أىٍحمىدي بف حنبؿ يعن  ف  الرجاؿ كبصره بالحى
اًتـو عف سفياف ال كرم قكلو أب كنقؿ اٍبفي  "(4) للرجاؿ وً يٌ كتنقً  ًديث": حى اًتـو  أب "، كعف أمير المؤمنيف ف  الحى حى
ًديث فالـز شيٍعبىة "، كسألت يحيى بف سع":  قة"، كعف حماد بف سلمة": قكلو يد أيما  اف أحفظ إف أردت الحى

ًديث ":  اف شيٍعبىة أمر فييا"، كعف يزيد بف زريع قكلو:" لؤلحاديث الطكاؿ شيٍعبىة أك سفياف؟ فقاؿ لـ أر ف  الحى
مف  ال إذا خالفن  شيٍعبىة ف  ش   تر تو ألنو ي رر ما أب": أصدؽ مف شيٍعبىة "، كعف حماد بف زيد قكلو

ًديث مرة"، كعف أىٍحمىد اف ال يرضى أف  خالفن  إذا كافقن  شيٍعبىة ألف شيٍعبىة  اف ": بف حنبؿ قكلو يسمع الحى
ًديث حجة": "ك"قاؿ اٍبفي سىٍعدو (5)غلط شيٍعبىة ف  أسما  الرجاؿ "،كذ ره اٍبفي (6)ك اف  قة مأمكنان  بتان صاحب حى

تقانان ": ًحبَّافى ف  ال قات، كقاؿ ًديث ك اف :" ًل   "، كقاؿ اٍلًعجٍ (7) اف مف سادات أىؿ زمانو حفظان كا   قة ف  الحى
ًديث  اف يخطئ ف  أسما  الرجاؿ قليبلن :" يخطئ ف  بعض األسما ، كقاؿ مرة : ،كقاؿ الذىب "(8) بت نق  الحى

ًديث  الحافظي "   قةه :" "، كقاؿ الحافظ ابف حجر(9)ال بير عالـ أىؿ البصرة ف  زمانو، بؿ أمير المؤمنيف ف  الحى
 ."(10)عف السنة ك اف عابدان، مات سنة مائة كستيف ش بالعراؽ عف الرجاؿ كذبَّ متقف، كىك أكؿ مف فت حافظه 

أحد أربىابي كأعبلـ علـ ك  أحيانان،  اف يخطئ ف  أسما  الرجاؿك  ،متقف حافظه   قةه  :ُخَلصُة القوِل فيوِ 
 العلؿ.

 
 
 
 
 

                                                           
: بفتح العيف الميملة كالتا  المنقكطة بنقطتيف مف فكؽ ك سر ال اؼ، ى( 1)  ذه النسبة إلى العتيؾ، كىك بطف مف األزد. اٍلعىتىً   

 (.9/227) األنساب للسمعان :انظر إلى:    
: ب سر السيف كالطا  الميملتيف، ىذه النسبة إلى خمسة مكاضع: منيا كاسط العراؽ ككاسط الرقة( 2)  ككاسط نكقاف.  الكىاًسًط  

 (.13/259) األنساب للسمعان : :انظر إلى   
 (.12/479يب ال ماؿ )انظر إلى: تيذ( 3)
 (.2/539العلؿ كمعرفة الرجاؿ ) :انظر إلى (4)
 (.370-4/369الجرح كالتعديؿ ) :انظر إلى (5)
 (.7/207الطبقات ال برل )انظر إلى:  (6)
 (.6/446ال قات البف حباف ) :انظر إلى (7)
 (.1/456معرفة ال قات للعجل  ) :انظر إلى( 8)
 (.4/71تاريخ اإلسبلـ ) :انظر إلى (9)
 (.266تقريب التيذيب )/ :انظر إلى( 10)
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  ".(3)، َأُبو ُعَمر(2)، الَيْمداني(1)يزيد ْبن ُخمير الرَّحبيُّ  -2

اًتـو عف شيٍعبىة قكلو أب  كنقؿ اٍبفي  ، سان يزيد بف خمير  اف  يٌ :" ابف حنبؿ قكلو ك اف  قة، كعف أىٍحمىدً :" حى
ًدي و حسف، كعف  ًديث صدكؽ:" و، قكلوأبيكحى ، كقاؿ ابف "(5)ً قىة :" ، كقاؿ يحيى بف معيف"(4)صالح الحى

ًديث :" شاىيف الح الحى ، ك ذ ره "(7)ليس بو بأس:" خر لوآكقكؿ  ، قة:" قكلو النَّسىاًئ نقؿ المزم عف ،ك "(6)صى
نما ذ ره الذىب  ف  " الميزاف"  "،(9)ك قكه:" كقاؿ، ، كذ ره الذىب  ف  الميزاف"(8)العقل  ف  الضعفا  ال بير كا 

ال فِنو قاؿ ف  " ال اشؼ"  قة  ."(11)، كقاؿ ابف حجر صدكؽ "(10)بسبب ذ ر العقيل  لو، كا 
 .صدوقٌ  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

أصح،  األولُموَسى، و  أبيَعْبُد المَِّو ْبُن :" اْبُن َقْيٍس، َأُبو اأَلْسَوِد، َوُيَقالُ :" َقْيٍس، َوُيَقالُ  أبيُد المَِّو ْبُن َعبْ  -3
 ."(12)النصري الشامي

اًتـو  أب قاؿ اٍبفي  ًديث :" عنو فقاؿ أب ك سألت ، حى  قة ": قكلو النَّسىاًئ ،كنقؿ المزم عف "(13)صالح الحى
مف قاؿ عبد الل بف قيس :" ، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ً تىاب "ال قات" كقاؿ"(15) قة، تابع ": قاؿ اٍلًعٍجًل   ، ك "(14)

 ."(18)خضـر مي   قةه :" ، كقاؿ ابف حجر"(17)صدكؽ:" ، كقاؿ الذىب (16)فقد كىـ
                                                           

 (.6/89) للسمعان  األنساب: إلى انظر. بكاحدة المنقكطة البا  آخرىا كف  الميملتيف الحا  كس كف الرا  بفتح (1)
 (13/419) للسمعان  األنساب .اليمف مف قبيلة كى  ىمداف، إلى منسكبة ى  الميملة، الداؿ كفتح الميـ كس كف اليا  بفتح (2)
 ( 338/ 3)اإلسبلـ تاريخك  ،(8/329) للبخارم ال بير التاريخ، ك (118/ 32) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب انظر إلى:( 3)

 (.474/ 4: )التيذيب تذىيب    
 .(259/ 9) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح انظر إلى:( 4)
 .(227)/  الدارم  ركاية - معيف ابف تاريخ انظر إلى:( 5)
 .(257)/  ال قات أسما  تاريخ انظر إلى:( 6)
 .(118/ 32) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب انظر إلى:( 7)
 .(379/ 4) للعقيل  ال بير الضعفا  انظر إلى:( 8)
 .(421/ 4) االعتداؿ ميزاف انظر إلى:( 9)
 .(381/ 2) ال اشؼ انظر إلى:( 10)
 .(600)/  التيذيب تقريب انظر إلى:( 11)
 (460/ 15) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ كتيذيب ،(1125/ 2) اإلسبلـ تاريخ لى:انظر إ( 12)
 .(140/ 5) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح انظر إلى:( 13)
 .(461/ 15) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب انظر إلى:( 14)
 .(273)/  للعجل  ال قات انظر إلى:( 15)
 .(44/ 5) حباف البف ال قات انظر إلى:( 16)
 .(587/ 1) ال اشؼ انظر إلى: (17)
 (.318)/  التيذيب تقريب انظر إلى:( 18)
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.  قةه : ُخَلَصُة القوِل فيوِ   مخضـر
ِديقِ  يأبأم المؤمنين َعاِئَشة ِبْنُت جميمة البية اصحال  -4 سبقت ترجمتيا في المسألة رقم  ،َبْكٍر الصَّ

 ة جميمة.بيا(، ورتبتيا صح1066)
 

  :بياُن عمِل الَحِديث :ثالثاً 
 : الَحِديث فيِو عمتانِ 

 :ىاألول ةُ مّ العِ 
إنما ىك يزيد بف خمير، عف عبد الل ؛ ىذا خطأ؛ كىـ فيو شيٍعبىة :فقاؿ بك حاتـأيا يإلكى  الت  أشار  

 .س، عف عىاًئشىةقي أب بف ا
، فقاؿ ابف "(1)قيس، فصحفو أب شيٍعبىة فأخطأ ف  اسـ عبد الل بف  ماكقع فيي مالذكالخطأ الكىـ  :ُقْمتُ 

حاتـ ف  ىذه  اأيد أبقد ك ألف شيٍعبىة  بت ف  الحديث سيما ف  الركاية ؛ -كى  علة خفية قادحة-مكسى، أب 
ٍبدي الًل ٍبفي  :أىٍحمىدي  فقىاؿى ، علةىذه الإلى  كاأشار  يفذمف العلما  ال لعلة جمعه ا نَّمىا ىيكى عى كىابي  أب كىاً  قىٍيسو كىىيكى الصَّ

ٍكلنى ًلبىًن  نىٍصًر ٍبًف ميعىاًكيىةى قيس مى
اًرم، كقاؿ "(2) عبد الل " :، كقىاؿى بعضيـ( سماه عفيفان  ىافى النًَّبٌ  ):" اٍلبيخى

اًتـو  أب ، كقاؿ اٍبفي "(3) كال يصح:" ابف قيس قيس أبك األسكد الشام   أب عبد الل بف ": يقكؿ أب سمعت  حى
كقاؿ اٍبفي  "(4)ذلؾ -قيس  أب مكسى كالصحيح عبد الل بف  أب مكلى عطية بف عفيؼ، كيقاؿ عبد الل بف 

قىاؿى ميعىاًكيىةي  عىٍف يىًزيدى ٍبفً   ىذىا قىاؿى شيٍعبىة:" قاؿ اٍلبىٍييىًق   ك  ،"(5)مف قاؿ عبد الل بف قيس فقد كىـ ":ًحبَّافى  ، كى ٍيرو مى خي
اًلحو  ٍبدي الًل ٍبفي  :ٍبفي صى ح   أب عى ، كذ ر "(7)، كذ ره الخطيب ف  "مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ"(6)قىٍيسو كىىيكى أىصى

اًتـو  أب  أىٍحمىد كقكؿ اٍبف اإلماـقكؿ   .حى
ت علة ىذا الحديث بتصحيح كقد زال ،مكسى أب بف اقيس إلى  أب صحؼ ابف فقد كىـ شيٍعبىة ف: ُقْمتُ 

 .ؼ الذم كقع ف  ذ ره الكىـسـ المصحٌ كذلؾ ببياف اال ،التصحيؼ الذم كقع مف شعبة
  

                                                           
 الحافظ ابف حجر،  . كىذا تعريؼ المتقدميف، ممف سبؽ: ما غير فيو النقط أك الش ؿؼي رَّ حى المي  أكً  ؼي حَّ صى المي  :ىك كالتٍَّصًحٍيؼً  (1)

 أك حركؼ مع بقا  صكرة الخط ف  السياؽ، فِف  اف أما الحافظ ففرؽ بينيما، حيث قاؿ: "إف  انت المخالفة بتييير حرؼ    
ف  اف بالنسبة إلى الش ؿ فالمحرؼ". نزىة النظر شرح نخبة الف ر: )/     (، كانظر 47ذلؾ بالنسبة إلى النقط فالمصحؼ، كا 
 (.195-2/193)إلى تقريب النككم ضمف تدريب الراكم:   

 .(2/287) الل عبد ابنو ركاية ألحمد جاؿالر  كمعرفة كالعلؿ ،(6/249)أحمد مسند انظر إلى:( 2)
 .(5/173) للبخارم ال بير التاريخ انظر إلى:( 3)
 .(5/140) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح انظر إلى:( 4)
 .(44/ 5) حباف البف ال قات انظر إلى:( 5)
 .(22/ 3) للبييق  ال برل السنف انظر إلى:( 6)
 .(199/ 2) فريؽكالت الجمع أكىاـ مكضح انظر إلى:( 7)



  

51 
 

 : الثانية ةُ مّ العِ 
ًديث مير الرَّحب    :كىك، كجكد راكو صدكؽ ف  إسناد ىذا الحى كتعد ىذه العلة علة ظاىرة ، يزيد ٍبف خي

 قادحة.
 

  :ثِ الحكُم َعَمى إسناِد الحدي :رابعاً 
ًديث حسفإ  .صدكؽ راكو كىك ،خيمير الرَّحب    ٍبفى  يزيدى ف فيو: أل ؛(1)سناد ىذا الحى
 

 : نموذج الثالثاأل 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي ( 265مسألة ) –11 ًديث يحيى بف يماف أب كسمعت  ":حى عف ابف ، كذ ر حى
( إذا افتتح الصبلة، نشر أصابعو سيكؿى اللًَّو ) اف رى : ىريرة؛ قاؿ أب ذئب، عف سعيد بف سمعاف، عف  أب 
.  ذا ركاه ( إذا قاـ إلى الصبلة، رفع يديو مدان  اف رىسيكؿى اللًَّو ) :قاؿ :إنما أراد؛ كىـ يحيى :أب قاؿ  .نشران 

 ."(2)ذئب أب ال قات مف أصحاب ابف 
 

 الَحِديث  تخريجُ : أولً 
وي   - ًديث رقـ ف  نشر األ: بىابي ، (، ً تىاب الصبلة1/319)ًف  سينىًنًو  التٍِّرًمًذمٌ أىٍخرىجى صابع عند الت بير، حى

ٍنوي( أب ماف، بو عف الي(، مف طريؽ يحيى بف 239) ًديث عف رىسيكؿى اللًَّو )، ىريرة )رىًض ى اللَّوي عى (، حى
 . األلفاظمتقارب 

وي  - ىريرة )رىًض ى اللَّوي  أب اف، بو عف مالي( مف طريؽ يحيى بف 2/434أىٍحمىدي ف  "مسنده" ) اإلماـأىٍخرىجى
ٍنوي( ًديث مختلؼ اللًَّو ) عف رىسيكؿ، عى  .األلفاظ(، حى

ًحيًحوً  - ٍيمىةى ف  صى زى وي اٍبفي خي ديف ف  اليصابع عند رفع نشر األ :بىابي ، (، ً تىاب الصبلة1/262)، أىٍخرىجى
ًديث رقـ )، الصبلة ٍنوي(ىري أب ماف، بو عف الي(، مف طريؽ يحيى بف 458حى عف ، رة )رىًض ى اللَّوي عى

ًديث بلفظو.رىسيكؿى اللًَّو ) ًديث جز  مف الحى  (، حى
وي اٍبفي  - اًتـو ف  ً تىابو "العلؿ") أب أىٍخرىجى ًديث رقـ : (، بىابي 162-1/161حى علؿ أحاديث ف  الصبلة، حى

نٍ  أب بو عف ، ،عف ابف ذئب(3)ة ، مف طريؽ شبىاب(458) (، عف رىسيكؿى اللًَّو )، وي(ىريرة )رىًض ى اللَّوي عى
ًديث بلفظو. ًديث جز  مف الحى  حى

                                                           
وي  عيًرؼى  ما" :الحسىفي  الحديثي  (1) اليوي، كاشتىيىرى  مىٍخرىجي   عامَّةي  كيستعًمليوي  العلماً ، أ  ىري  يىٍقبىليوي  الذم كىكى  الحدٍيثً  أ  ىرً  مىدىاري  كعليوً  ًرجى

  :إلى انظر"  ذلؾى  نحكى  كجوو  غيرً  ًمفٍ  كييركىل شاٌذان، حدي ان  ي كفى  كالى  بال ىذًب، ييتَّيىـي  مىفٍ  إسناًدهً  ف  ي كفى  الى  أفٍ " أك ،" الفقيا ً    
 (.99)/ معرفة أنكاع علـك الحديث   

 (.265) رقـ لةأمس الصبلة، ف  أحاديث علؿ :باب( 1/98) حاتـ ب أ البف الحديث علؿ انظر إلى:( 2)
 مف التاسعة   قة حافظ رم  باإلرجا  شبابة ابف سكار المدائن  أصلو مف خراساف يقاؿ  اف اسمو مركاف مكلى بن  فزارة (3)

 .(263تقريب التيذيب )/ انظر إلى: كمائتيف مات سنة أربع أك خمس أك ست     
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وي البزار ف  مسنده ) - ًديث رقـ )15/115أىٍخرىجى  أب ماف، بو عف الي(، مف طريؽ يحيى بف 8413(، حى
ٍنوي( ًديث متقارب عف رىسيكؿى اللًَّو )، ىريرة )رىًض ى اللَّوي عى  .األلفاظ(، حى

وي اٍلبىٍييىًق   ًف  - ديف ف  افتتاح الصبلة، مف الي يفية رفع :" بىابي ، (،ً تىاب الصبلة2/42سينىًنًو ال برل ) أىٍخرىجى
ٍنوي( أب ماف، بو عف اليطريؽ يحيى بف  ًديث متقارب عف رىسيكؿى اللًَّو )، ىريرة )رىًض ى اللَّوي عى (، حى

 .األلفاظ
 

 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
 . "(2)، َأُبو َزَكِريَّا اْلُكْوِفيُّ (1) َيْحَيى ْبُن َيَماٍن اْلِعْجِميُّ  -1

ابف الجنيد عف يحيى بف  ، كنقؿ(3)ليس بو بأس، صدكؽ، ليس ىك بذاؾ القكل:" قاؿ يحيى بف معيف
ًديث  ال ليس ب بت، لـ ي ف يب:" معيف قكلو  اف  قة جائز ": ، كقاؿ اٍلًعٍجًل   (4)أم ش   حدث،  اف يتكىـ الحى

ًديث متعبدان معركف ًديث صدكقان إال أنو فيًلجى الحى "، (7)ليس بالقكم": النَّسىاًئ "، كقاؿ (6)بآخره فتيير حفظو" (5)ان بالحى
اًتـو عف يحيى بف معيف قكلو أب كنقؿ اٍبفي  ًدي و، :" بف حنبؿ قكلو  قة، كعف أىٍحمىد:" حى يضطرب ف  بعض حى

ًدي و خياؿ، كعف :" كعف محمد بف عبدالل بف نمير قكلو اًتـو  أب -و أبي أف حى ًديث:" قكلو -حى ، مضطرب الحى
ًدي و بعض الصنعة، كمحلو الصدؽ  "، كنقؿ(9)ربما أخطأ": ، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات، كقاؿ"(8)ف  حى

ًديث:" الخطيب البيدادم عف يعقكب ٍبف شىٍيبىة قكلو لىٍيًو أصحابنا   رة ،  ىافى صدكقان   ير الحى نما أن ر عى كا 
بحجة إذا خكلؼ، كىك مف متقدم  أصحاب سفياف ًف  ال  رة عنو، كعف ز ريا ٍبف يحيى اليلط، كليس 
ضعفو أىٍحمىدي ٍبف حنبؿ:" الساج  قكلو

"، قاؿ الحافظ ابف (11)صدكؽ فيًلجى فسا  حفظو": ، كقاؿ الذىب "(10)
 ."(12)صدكؽ يخطئ   يران كقد تيير، مات سنة تسع ك مانيف كمائة:" حجر

 صدكؽه ييٍخًطئي  ىً ٍيران كقد تيير.:" وِ ُخَلَصُة القوِل في

                                                           
: بفتح العيف الميملة كالجيـ( 1) ًل     األنسابانظر إلى:  ىذه النسبة المشيكرة ب سر العيف كس كف الجيـ إلى بنى عجؿ. -اٍلعىجى

 (.9/238)للسمعان :    
 (.32/55إلى: تيذيب ال ماؿ ) انظر( 2)
 (.1/68انظر إلى: تاريخ ابف معيف )( 3)
 (.438-437انظر إلى: سؤاالت ابف الجنيد ليحيى بف معيف )/( 4)
كؼه ييٍرًخ  بىٍعضى البىدىف. انظر إلى النياية ف  غريب الحديث كاأل ر: ( 5)  (.3/469)ىيكى دىا ه مىٍعري
 (.2/360معرفة ال قات للعجل  ) :انظر إلى( 6)
 (.108)/ فيالضعفا  كالمترك  :انظر إلى ( 7)
 (.9/199) الجرح كالتعديؿ :انظر إلى( 8)
 (.9/255) ال قات البف حباف :انظر إلى (9)
 (.16/183انظر إلى: تاريخ بيداد )( 10)
 (.2/379) ال اشؼ :انظر إلى (11)
 (.598)/ تقريب التيذيب :انظر إلى( 12)
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 . "(2()1)ِذْئٍب اَْلُقَرِشيُّ اْلَعاِمِريُّ  أبيُمَحمَُّد ْبُن َعْبِدالرَّْحَمِن ْبِن اْلُمِغيَرَة بِن الَحاِرِث بِن   -2

ًديًن ِّ  اًتـو عف يحيى بف معيف قكلو أب "، كنقؿ اٍبفي (3) قة": قاؿ اٍبف اٍلمى في ًحبَّافى ف  "، كذ ره ابٍ (4) قة": حى
ٍنبىؿ قكلو ًطيب اٍلبىٍيدىاًدم  عف أىٍحمىدى . كنقؿ اٍلخى (5)ال قات  قة، مات سنة :" كقاؿ الحافظ ابف حجر"، (6) قة": بف حى

 . "(7)سنة تسع:" مائة ك ماف كخمسيف، كقيؿ
  قةه. :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

َرِقيُّ  -3  ".(9)اْلَمَدِنيّ  (8)َسِعيُد ْبُن َسْمَعاَن الزُّ
اًتـو ف   أب ذ ره اٍبفي  ، "(11) قة:" ، كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(10)تعديؿ أك تك يؽأم الجرح كالتعديؿ دكف  تابو حى

قيٍطًن   "(12)كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات ، كنقؿ ابف "(14)تابعى معركؼ :" ، كقاؿ الحا ـ"(13) قة:" ، كقاؿ الدَّارى
ًعيؼ  :"اٍلفىٍتح اأٍلىٍزًدٌم قكلو ب عف أى  الجكزم ، "(17) قة:" ، كقاؿ أيضان "(16)فيو جيالة :" ، كقاؿ الذىب "(15)ضى

ًعيفو قة لـ يصب األزدم ف  :" ، كقاؿ ابف حجر"(18)ك ؽ :" كقاؿ أيضان   ."(19)تضى
  قة.: ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

 جميل. يٌ صحابورتبتو ، (1892لة رقم)أَأُبو ُىَرْيَرَة الدَّْوِسيُّ سبقت ترجمتو في المس الجميل الصحابي -4
                                                           

: بفتح ال( 1)  عيف الميملة كف  آخرىا الرا ، ىذه النسبة إلى  بل ة رجاؿ، منيـ عامر بف لؤٌل كفييـ   رة، كال ان  منسكب اٍلعىاًمًرم 
 (.152-9/151) للسمعان : . انظر إلى األنسابإلى عامر بف صعصعة، كال الث منسكب إلى عامر بف عدم بف تجيب   

 (.25/630انظر إلى: تيذيب ال ماؿ )( 2)
 (.115)/ الت ابف أب  شيبة البف المدين ؤاس :انظر إلى (3)
 (.7/314) انظر إلى: الجرح كالتعديؿ( 4)
 (.7/390) ال قات البف حباف :انظر إلى (5)
 (.3/515) انظر إلى: تاريخ بيداد( 6)
 (.493)/ تقريب التيذيب :انظر إلى( 7)
 .(6/284) للسمعان  األنساب زرؽ ليا يقاؿ مرك لقر  مف قرية إلى النسبة ىذه القاؼ، آخرىا كف  الرا  كس كف الزال بفتح (8)
 .(.238/ 3) اإلسبلـ تاريخانظر إلى:  (9)
 .(30/ 4) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح انظر إلى:( 10)
 .(185)/  للعجل  ال قاتانظر إلى:  (11)
 .(278/ 4) حباف البف ال قاتانظر إلى:  (12)
 (33 )/ للدارقطن  البرقان  سؤاالت انظر إلى: (13)
 .(45/  4)التيذيب تيذيب انظر إلى: (14)
 .(320/ 1) الجكزم البف فيكالمترك  الضعفا  انظر إلى: (15)
 .(143/ 2) االعتداؿ ميزاف انظر إلى: (16)
 .(159)/  الضعفا  ديكاف انظر إلى: (17)
 .(438/ 1) ال اشؼ انظر إلى: (18)
 .(237)/  التيذيب تقريب انظر إلى: (19)
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 بياُن عمِل الَحِديث  :ثالثاً 
 : الَحِديث فيِو عمتانِ 

 :ىاألول ةُ مّ العِ 
( إذا قاـ إلى  اف رىسيكؿى اللًَّو ) ":قاؿ :إنما أراد؛ كىـ يحيى:" فقاؿ بك حاتـأيا يإلكى  الت  أشار  

ككىـ، كىذا ، ف يمافإنما ركل على ىذا اللفظ يحيى ب:" أب قاؿ  :، كقاؿ أيضان "(1)الصبلة، رفع يديو مدان 
د ف  "مسائلو" )"(2)باطؿ ًديث يحيى بف يماف، عف  سمعت أىٍحمىد"( 1854، كقاؿ أىبيك دىاكي ابف حنبؿ سئؿ عف حى
ًديث  أب ابف  س ليأس ىك خطأ؟ ليأ: قيٍلتي (  اف إذا رفع يديو نشر أصابعو. إف النب ):" ىريرة أب ذئب؛ حى

ًديثي  ًديثى  الحى رفع  :ال أدرم! ىك خطأ، كل ف الناس يرككنو ى ذا، أم :؟ قاؿيديو مدان   اف يرفع :ىريرة أب  حى
 ."يديو مدان 
ًديث  اف : تُ مْ قُ  ًديث نشر أصابعو ف  حى أخطأ بو يىٍحيىى ٍبفي يىمىافو كىك صدكؽه ييٍخًطئي  ىً ٍيران فدخؿ لو حى

ًديث ...( إذا قاـ إلى الصبلة، رفع يديو مدان رىسيكؿى اللًَّو ) أك ركل  األحاديثب أنو تنقؿ ذىنو بيف كالسب، الحى
 مف حفظو فأخطأ كى  علة خفية قادحة.

ىك خلؿ ف  ضبط يحيى لمتف الحديًث، كقد تيير بعد أف فلج، فربما ىذا بعد تييره، كتعد مف وربما 
 إختبلطو. 

 

 :العمُة الثانيةُ 
ًديث ك اف يتكىـ   ماف، كىذه اليىك يحيى بف ك ، األحاديثكجكدي راكو صدكؽ يخطئ   يران ف  إسناد الحى

 علة قادحة ظاىرة.
 

 الحكُم َعَمى إسناِد الَحِديث : رابعاً 
ًعيؼ ًديث ضى   ماًف صدكؽه ييخطئي  ىً يران.اليألفَّ فيًو يىٍحيىى بفى ؛ إسنادي ىىذا الحى

                                                           
 (.265) رقـ لةأمس الصبلة، ف  أحاديث علؿ :باب( 1/98) حاتـ ب أ البف الحديث لؿع انظر إلى:( 1)
 .(458) رقـ مسألة الصبلة، ف  أحاديث علؿ :باب ،(162-1/161) حاتـ ب أ البف الحديث علؿ انظر إلى:( 2)
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  عْ بِ الراّ  المبَحثُ 
 .اإلعَلل بالتصحيف واإلبدال

 : مطمبانوفيو 
 .لئلعبلؿ بالتصحيؼ ذجى نما ةي أربعى  :األول المطَمبُ 
 باإلبداؿ. لئلعبلؿً  جه أنمكذى  :الثاني المطَمبُ 
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 .(1) بالتصحيؼ لئلعبلؿً  نماذجى  ةي أربعى  :األول المطَمبُ 
 سناد الحديث كتدليسو معان.إكفيو اإلعبلؿ بتصحيؼ : األولنموذج األ 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي ( 955مسألة ) -12 نا  :قاؿ؛ ركاه مركاف الفزارم ذ ر حدي ان ك  أب  كسمعت ":حى

نا أبك سلمة، عف عبد الل األزرؽ، عف علقمة بف عامر؛  :  ير؛ قاؿ أب عف يحيى بف ، ىشاـ الدستكائ 
فذ ر الحديث.، قاؿ ، ...إف الل عز كجؿ يدخؿ بالسيـ الكاحد  بل ة نفر الجنة :(قاؿ رسكؿ الل ) :قاؿ
 ."(2)(عف عبد الل بف زيد األزرؽ، عف عقبة بف عامر، عف النب  )، بلـس أب يحيى، عف  :إنما ىك :أب 

 

 

  الحديث تخريجُ : أولً 
اًئًؿ اٍلًجيىاًد عىٍف رىسيكًؿ الًل 226/ 3أخرجو الترمذم ف  سننو) - ا ى ًف  فىٍضًؿ  :بىابي  ()(، أىٍبكىابي فىضى مىا جى

، عف يىزً  ٍبفً  ؽ أىٍحمىدً ( مف طري1637حديث رقـ) الرٍَّمً  ًف  سىًبيًؿ اللَّوً  ًنيعو ، عف الدٍَّستيكىاًئ ٌ  ٍبفً  يدى مى كفى ، ىىاري
، عىٍف  أب عىٍف يىٍحيىى ٍبًف  ٍقبىةى ٍبًف عىاًمرو مرفكعان جز  مف  أب  ىً يرو ٍبًد الًل ٍبًف األىٍزرىًؽ، عىٍف عي ، عىٍف عى سىبلَّـو
 الحديث بلفظو.

(، 2811الرم  ف  سبيؿ الل حديث رقـ) :باب، د(،  تاب الجيا940/ 2أخرجو ابف ماجو ف  سننو ) -
، عىٍف  أب ، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف مف طريؽ الدٍَّستيكىاًئ ٌ  ٍبًد اللًَّو ٍبًف اأٍلىٍزرىًؽ، عىٍف عيٍقبىةى ٍبًف  أب  ىً يرو ، عىٍف عى ـو سىبلَّ

اًمرو مرفكعان جز  مف الحديث بلفظو.  عى
، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف عف الدٍَّستيكىاًئ ِّ ، إسماعيؿ بف إبراىيـ(، مف طريؽ 4/144أحمد ف  مسنده) اإلماـأخرجو  -

، عىٍف  أب  ٍبًد اللًَّو ٍبًف اأٍلىٍزرىًؽ، عىٍف عيٍقبىةى ٍبًف عىاًمرو مرفكعان جز  مف الحديث بلفظو. أب  ىً يرو ، عىٍف عى ـو  سىبلَّ
يٍ  أب ( مف طريؽ يىٍحيىى ٍبًف 4/148ك ذلؾ أخرجو ف  مسنده) - ، عىٍف زى ٍبًد اللًَّو ٍبًف  ىً يرو ، عىٍف عى ـو ًد ٍبًف سىبلَّ

ٍيدو اأٍلىٍزرىًؽ، عىفٍ   عىاًمرو مرفكعان جز  مف الحديث بلفظو. ٍبفً  عيٍقبىةى  زى
مف طريؽ الدٍَّستيكىاًئ  ، ، (1099(، مف طريؽ حديث رقـ )347/ 2أخرجو أبك داكد الطيالس  ف  مسنده ) -

، عىٍف  أب عىٍف يىٍحيىى ٍبًف  ٍبًد اللًَّو ٍبًف زيد اأٍلىٍزرىًؽ، عىٍف عيٍقبىةى ٍبًف عىاًمرو سى  أب  ىً يرو ، عىٍف عى ـو مرفكعان ، بلَّ
 .األلفاظحديث متقارب 

لىدىهي، : (، ً تىابي اأٍلىدىًب باب303/ 5)مصنفوف  شيبة  أب أخرجو ابف  - ييعىلِّمىوي كى ًؿ أىٍف يىتىعىلَّمىوي كى ا يىٍنبىًي  ًللرَّجي مى
، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف ( مف 26324حديث رقـ ) كفى عف الدٍَّستيكىاًئ   ، عىٍف  أب طريؽ يىًزيدي ٍبفي ىىاري  أب  ىً يرو

اًمرو مرفكعان جز  مف الحديث بلفظو. ٍبًد اللًَّو ٍبًف اأٍلىٍزرىًؽ، عىٍف عيٍقبىةى ٍبًف عى ، عىٍف عى ـو  سىبلَّ
                                                           

 الحافظ ابف  تعريؼ المتقدميف، ممف سبؽ: ما غير فيو النقط أك الش ؿ. كىذا ؼي رَّ حى المي  أكً  ؼي حَّ صى المي " :ىك كالتٍَّصًحٍيؼً  (1)
 حجر، أما الحافظ ففرؽ بينيما، حيث قاؿ: "إف  انت المخالفة بتييير حرؼ أك حركؼ مع بقا  صكرة الخط ف  السياؽ،     
ف       كابف حجر أكؿ مف فرؽ بيف   اف بالنسبة إلى الش ؿ فالمحرؼ".فِف  اف ذلؾ بالنسبة إلى النقط فالمصحؼ، كا 
  : تقريب النككم ضمف تدريب الراكمكانظر إلى (،47الف ر: )/ نزىة النظر شرح نخبةانظر إلى:  مصحؼ كالمحرؼ.ال    
    (2/193-195.) 

اًتـو ) انظر إلى: (2) ًديث الٍبف أىًب  حى  (.955(، علؿ أخبار ف  اليزك كالسير، مسألة رقـ)319/ 1علؿ الحى
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ًة كىالنِّ  :( باب461/ 11أخرجو معمر بف راشد ف  جامعو ) - اًؿ، حديث رقـ )اٍلفىًريضى (، مف 21010ضى
ٍيدو اأٍلىٍزرىًؽ، عىفٍ  أب يىٍحيىى ٍبًف : طريؽ ٍبًد اللًَّو ٍبًف زى ، عىٍف عى ـو ٍيًد ٍبًف سىبلَّ ، عىٍف زى اًمرو ،  ىً يرو ٍقبىةي ٍبفي عى عي

 مرفكعان جز  مف الحديث بلفظو.
 

 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
ثقٌة، حافٌظ، مدلٌس  :( ورتبتو1392اِرِث اْلَفزَاِريُّ سبقت ترجمتو مسألة رقم )َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَيَة ْبِن الحَ   -1

 في أسماِء الشيوِخ من المرتبِة الثالثِة الذيَن ل يقبُل َحِديثيْم إل إذا صرحوا بالسماِع.
 ."(2)َأُبو َبْكٍر الَبْصِريُّ  (1)اهلِل َسْنَبٍر الدَّْسُتَواِئيَعْبِد  أبيِىَشاٌم بُن   -2

ةن، ًإالَّ أىنَّوي ييٍرمىى ًباٍلقىدىرً :" اؿ ابف سعدق جَّ ًديًث حي  ىافى ً قىةن  ىٍبتنا ًف  اٍلحى
 أب عف  حاتـو  أب ، كنقؿ ابف "(3)

 أب  بت، كقاؿ ابف :"  اف ىشاـ الدستكائى أمير المؤمنيف ف  الحديث، كعف ابف المدين  قكلو:" داكد قكلو
:" ىشاـ قلت ليما:"   ير؟ قاال أب  ما مف أصحاب يحيى بف ليإ حب  أ فٍ با زرعة مى أبى ك أكسألت :" حاتـ
، "(5)إليو قة،  بت ف  الحديث، ك اف يقكؿ بالقدر كلـ ي ف يدعك :" ، كقاؿ العجل "(4)بعده :كزاع ؟ قاالكاأل

قيٍطًن ٌ "(7) اف مف المتقنيف:" ، كقاؿ ابف حباف"(6)كذ ره ابف حباف ف  ال قات  ة كىشاـ ىما شعب:" ، كقاؿ الدَّارى
ةي، :" ، كقاؿ الذىب (8) أ بت مف ركل عف قتادة. جَّ اًفظي، الحي اًدؽي،اإلماـىيكى الحى أحد :" ، كقاؿ أيضان "(9)، الصَّ

دستكائى أمير ىشاـ ال:" داكد الطيالس  قكلو أب ، كنقؿ عف رجع عنو:"  بات، إال أنو رمى بالقدر كقيؿاأل
 قة  بت كقد رم  :" ، كقاؿ ابف حجر"(11)أمير المؤمنيف ف  الحديث:" ، كقاؿ أيضان "(10)المؤمنيف ف  الحديث

ٍمًسٍيفى كمائة ،(12)ربالقد مىاتى سىنىةى  بلث أك أىٍربىعو كىخى
(13)". 

                                                           
  آخر اليا   ـ األلؼ آخره كف  الكاك كفتح الحركؼ  الث التا  كضـ الميملتيف السيف كس كف الداؿ بفتح :الدٍَّستيكىاًئ    (1)

لى دستكا، ليا يقاؿ األىكاز دببل مف بلدة إلى النسبة ىذه الحركؼ،      ، (.5/347) للسمعان  األنساب منيا جلبت  ياب كا 
  :إلى انظر ىكازباأل مكضع كدستكا  دستكا  مف تجلب  الت ال ياب يبيع  اف نوأل بالدستكائ ؛ عرؼ نماإ:  حباف ابف قاؿك     
 (.250)/  األمصار علما  مشاىير    

 (.215/ 30تيذيب ال ماؿ ف  أسما  الرجاؿ )ك  ،(149/ 7: سير أعبلـ النببل  )انظر إلى( 2)
 (.279/ 7: الطبقات ال برل )انظر إلى( 3)
 (.61-60/ 9: الجرح كالتعديؿ البف أب  حاتـ )انظر إلى( 4)
 (.458: ال قات للعجل  )/ انظر إلى( 5)
 (.569/ 7: ال قات البف حباف )انظر إلى( 6)
 (.250انظر إلى: مشاىير علما  األمصار )/ ( 7)
 (.150: اإللزامات كالتتبع)/ انظر إلى( 8)
 (.149/ 7: سير أعبلـ النببل  )انظر إلى( 9)
 (.300/ 4: ميزاف االعتداؿ ) انظر إؿ( 10)
 .(337/ 2) ال اشؼ :إلى انظر( 11)
 .(573)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 12)
 .(569/ 7) حباف البف ال قاتك  ،(155/ 7) النببل  أعبلـ سير :انظر إلى( 13)
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 . قة  بت كقد رم  بالقدر :فيوِ  القولِ  ةُ َلصَ خُ 
 . "(3()2)َماِميُّ يلا، َمْولُىْم َأُبو َنْصٍر "(1)َكِثْيٍر الطَّاِئيُّ  أبيَيْحَيى ْبُن   -3

يحيى بف سعيد": قاؿ أحمد بف حنبؿ ً قىة ": "، كقاؿ مرة(4)أ بت مف النَّاس، ًإنَّمىا يعد يىٍعًن  مىعى الز ٍىًرٌم كى
ٍأميكف مى
قىاؿ عىباس الد كًرم  سىًمعت يحيى يىقيكؿ لـ يلؽ يحيى بف (6) قة حسف الحديث": "، كقاؿ العجل (5)  أب "،كى

قدـ ميعىاكً  لىٍيًيـ فىلـ يسمع يحيى بف   ير زيد بف سىبلـ كى لـ يسمعوي  أب يىة بف سىبلـ عى   ير أىخذ ً تىابو عىف أىًخيو كى
"، كذ ره ابف حباف ف  (8)إماـ ال يحدث إال عف  قة:" و قكلوأبيعف  حاتـو  أب كنقؿ ابف  ،"(7)فدلسو عىنوي 

 قة ": كقاؿ الحافظ ابف حجر "،(10)سلمة أب أحد األعبلـ عف جابر كأنس مرسبلن ك ": ، كقاؿ الذىب "(9)ال قات
، "(12)"، كذ ره ابف حجر ف  المرتبة ال انية مف مراتب المدلسيف فبل يضر تدليسو(11) بت ل نو يدلس كيرسؿ

 ."(14)، مات سنة تسع كعشريف كمائة"(13)سلمة أب كلـ ي بت أف يعقكب أرسؿ عف 
 انية.مدلس مف ال  :كىك ، قة  بت ل نو يدلس كيرسؿ :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

 :كمف خبلؿ تتبع  لطرؽ الحديث تبيف أنو ،سلمة فيك تصحيؼ  عف أب اإلسنادأما قكلو ف  : تُ مْ قُ 
، كسكؼ أترجـ لو خبلؿ ترجمت  لرجاؿ سند ىذا الحديث. ٍيدي ٍبفي سىبلـً  زى

 ."(15)َسَلٍم َمْمُطوٍر اْلَحَبِشيُّ الدَُّمْشِقيُّ  أبيَزْيُد ْبُن َسَلِم ْبِن  -4
، كنقؿ المزم عف "(2)، كذ ره ابف حباف ف  ال قات"(1)أك تعديؿ ـ ف   تابو دكف جرحو حات أب ذ ره ابف 

ٍشًقٌ  كيعقكب ٍبف شىٍيبىة كالنَّسىائ  قكليما أب  ٍرعىة الدِّمى قىاؿ عىباس "(4) قة :" ، كقاؿ الدارقطن "(3) قة": زي ، كى
                                                           

: بفتح الطا  الميملة كف  آخرىا اليا  المنقكطة با نتيف مف تحتيا، ىذه النسبة إلى طيِّئ. األنساب للسمعان : ( 1)  الطَّاًئ  
   (9/21.) 

: بفتح اليا  المعجمة بنقطتيف مف تحتيا كالميميف بينيما األلؼ، ىذه النسبة إلى اليمامة، كى  بلدة مف ببلد العكال  ( 2) اًم    اٍليىمى
 (.13/522األنساب للسمعان )انظر إلى: مشيكرة.    

 (.505-31/504ال ماؿ: ) انظر إلى: تيذيب( 3)
 (.2/494) العلؿ كمعرفة الرجاؿ :انظر إلى (4)
 (.324)/ سؤاالت أب  داكد لئلماـ أحمد :انظر إلى (5)
 (.2/357) لعجل معرفة ال قات ل :انظر إلى (6)
 (.207/ 4ركاية الدكرم ) -انظر إلى : تاريخ ابف معيف ( 7)
 (.9/142) انظر إلى: الجرح كالتعديؿ( 8)
 (.7/591) انظر إلى: ال قات البف حباف (9)
 (.374-2/373) انظر إلى: ال اشؼ (10)
 (.596)/ انظر إلى: تقريب التيذيب (11)
 (.36)/ تعريؼ أىؿ التقديس :انظر إلى( 12)
  ك(، 244-240) المراسيؿ البف أب  حاتـ:ك  (،326،322،243،169،156،107/) المراسيؿ ألب  داكد :انظر إلى( 13)

 (.299جامع التحصيؿ: )/   
 (.1/303) تاريخ مكلد العلما  ككفياتيـ :انظر إلى( 14)
 (.10/78(، كتيذيب ال ماؿ ف  أسما  الرجاؿ )415/ 3انظر إلى : تاريخ اإلسبلـ )( 15)
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لىٍيًيـ فىلـ يسمع   ير زيد بف سى  أب الد كًرم  سىًمعت يحيى يىقيكؿ لـ يلؽ يحيى بف  قدـ ميعىاًكيىة بف سىبلـ عى بلـ كى
نوي  أب يحيى بف  لـ يسمعوي فدلسو عى   ير أىخذ ً تىابو عىف أىًخيو كى

:" ، كقاؿ ابف حجر"(6) قة :" ، كقاؿ الذىب "(5) 
 ."(7) قة 

  قة. :فيوِ  القولِ  ُخَلَصةُ 
 . "(9)، اأَلزَرق(8)َعبد اهلِل ْبن َزيد -5

خالد بف زيد أك بف يزيد الجين  عف عقبة :" ، كقاؿ الذىب "(10)كف جرح أك تعديؿدحاتـ  أب ذ ره ابف 
، كقاؿ أيضان عف خالد ابف "(1)مقبكؿ :" ، كقاؿ ابف حجر"(11)سكد فيو اضطراب بف عامر كعنو أبك سبلـ األ

 ."(2)زيد الجين  عف عقبة ف  الرم  مقبكؿ 
                                                                                                                                                                                           

 (.564/ 3: الجرح كالتعديؿ البف أب  حاتـ )انظر إلى( 1)
 (.315/ 6: ال قات البف حباف )انظر إلى( 2)
 (.78/ 10: تيذيب ال ماؿ ف  أسما  الرجاؿ )انظر إلى( 3)
 (.5برقان  للدارقطن ، )/ : سؤاالت الانظر إلى( 4)
 (.207/ 4ركاية الدكرم ) -: تاريخ ابف معيف انظر إلى( 5)
 (.417/ 1: ال اشؼ )انظر إلى( 6)
 (.223: تقريب التيذيب )/ انظر إلى( 7)
  بف للا عىبد: كىك كؿاأل ف  فقاؿ ، بينيما البخارم ماـاإل فرؽ قدكىناؾ اختبلؼ كاضطراب ف  اسمو كتشابو ف  األسما  ،ك  (8)

يد    ، ًإالَّ  يىقيص   الى  ؛((النَّب ِّ  عىفً  عىكؼ، عىفٍ  حدَّ يما، بالقيسطىنًطيًنيَّة مىسلىمة قاص زى ، أىك أىًميره    اف. ميختاؿه  أىك مىأميكره
  ف  كقاؿ ،(93/ 5) للبخارم ال بير التاريخ( 15/ 5) حباف البف ال قات. الدِّمىشًق ٌ  أيراه. مىسلىمة قاص كىك بالقيسطىنًطيًنيَّة،   
يد، ٍبف اللً  عىبد: ال ان     اًلد: كييقاؿ األىزرىؽ، زى يد، ٍبف خى   كلقد ،(93/ 5) للبخارم ال بير التاريخ .عيقبة مف سىًمع الذم كىك زى
  رةم فقاؿ   ير أب  بف يحيى على فيو اختبلؼ على الجين  يزيد بف كيقاؿ زيد بف خالد :كقاؿ أيضان  حجر ابف بينيما فرؽ   
  اللقطة ف  أبيو عف يركم الذم الجين  خالد بف زيد بف خالد كبيف بينو كغيرىما حاتـ كأبك البخارم كفرؽ زيد بف الل عبد   
  أنو إال بحجة ذلؾ على يأت  كلـ كاحد إنيما الصكاب كأف كىـ أنو الخطيب كذ ر عقيؿ بف محمد بف الل عبد عنو كيركم   
  ركاية ف  أف ذلؾ كيؤيد ا نيف  كنيما يمنع ما ذلؾ ف  كليس الجين  زيد بف خالد عف سبلـ ب أ ركاية الرم  حديث ركل   
  اختلؼ ما ا نيف ي كنا لـ فلك أكلو ف  يا  بزيادة يزيد بف خالد النسائ  ركاية كف  داكد أب  عف كغيره العبد بف الحسف أب    
  كيقاؿ زيد بف الل عبد العيف حرؼ ف  عسا ر ابف كقاؿ فيو يختلؼ لـ الصحاب  الجين  خالد بف زيد ألف ىذا أب  اسـ ف    
  مالؾ بف كعكؼ عامر بف عقبة عف ركل الملؾ عبد بف مسلمة قاص الدمشق  األزرؽ القاص زيد بف خالد كيقاؿ يزيد بف   
  خصيفة بف كيزيد شجاأل بف ب ير حديث مف ركل  ـ كغيرىـ الحبش  سبلـ كأبك األشج بف كيعقكب األشج بف ب ير كعنو   
  أب  عف كغيره   ير أب  بف يحيى حديث مف ركل  ـ أمير إال يقص ال حديث مالؾ بف عكؼ عف زيد بف الل عبد عف   
  كعندم قاؿ  ـ بينيما التفريؽ ف  البخارم قكؿ ح ى  ـ الرم  ف  عامر بف عقبة عف األزرؽ زيد بف الل عبد عف سبلـ   
نما الل عبد اسمو أف خبلؼ ال مالؾ بف عكؼ عف الراكم فِف الخطيب مع  القكؿ ىذا  ف كالقكؿ كاحد أنيما      خبلؼ كقع كا 
 (.92-91/ 3) التيذيب تيذيب :إلى انظر أبيو اسـ ف    

 .(548/ 14) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب :انظر إلى( 9)
 .(58/ 5) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 10)
 .(364/ 1) ال اشؼ :إلىانظر ( 11)
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 ف  اسمو. لؼه ختى مي  مقبكؿه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
عف علقمة بف عامر فيك تصحيؼ كمف خبلؿ تتبع  لطرؽ الحديث تبيف  اإلسنادأما قكلو ف  : ُقْمتُ 

 عقبة بف عامر، كسكؼ أترجـ لو خبلؿ ترجمت  لرجاؿ سند ىذا الحديث.:" أنو
أقكاؿ  ف   نيتو على سبعةً  ؼى لً مشيكر اختي  اب صح ،(3)عقبة بن عامر الجيني: الجميل الصحابي -6

 عالمان   اف قارئان :" ك حماد كل  إمرة مصر لمعاكية  بلث سنيف، ك قاؿ أبك سعيد بف يكنسا أنو أبىى أشيري 
كرأيت مصحفو بمصر :" ، كىك أحد مف جمع القرآف، قاؿ اتبان  بالفرائض كالفقو، فصيح اللساف، شاعران 

ف   مات فاضبلن   تبو عقبة بف عامر بيده، ك اف فقييان :" مصحؼ ع ماف، كف  آخره أليؼتعلى غير 
 . "(4)قرب الستيف

 

 بياُن عمِل الَحِديث  :ثالثاً 
 : عملٍ  عُ الَحِديث فيِو أربَ 

 :ىاألول ةُ مّ العِ 
 كىما علتاف خفيتاف قادحتاف.–سناد الحديث كتدليسو إتصحيؼ  
قاؿ الدكرم نقبلن عف بعض ، فلعلو مف يحيى بف   ير؛ كمف قاـ بذلؾ، كال يعلـ منشأ العلتيف :ُقْمتُ  

-يعن  يدلس–  ير  نا نحد و باليداة كيحد نا بالعش   أب ما رأينا رجبلن م ؿ يحيى بف " :ليـالمحد يف قك 
ف لـ ي ف على اصطبلحو ، ،كلعلو مف مركاف بف معاكية الفزارم  ما ىك المعيكد عنو ف  تدليس الشيكخ"(5) كا 

قاؿ عىباس ، اكية بف سبلـدخؿ على يحيى بف   ير كزيد بف سبلـ مف معأي كلعلو مما ، المعيكد عند المحد يف
لىٍيًيـ فىلـ  أب فقاؿ سىًمعت يحيى يىقيكؿ لـ يلؽ يحيى بف ": الد كًرم   قدـ ميعىاًكيىة بف سىبلـ عى   ير زيد بف سىبلـ كى

نوي  أب يسمع يحيى بف  لـ يسمعوي فدلسو عى   ير أىخذ ً تىابو عىف أىًخيو كى
(6)". 

 ف الحديث فيو تصحيفاف قد كقعا ف  السند.إ :كخبلصة ما سبؽ يم ف لنا أف نقكؿ :ُقْمتُ 
 سلمة.  سىبلـو إلى أب أب صحؼ اٍبًف : األول
 علقمة بف عامر. إلىصحؼ عقبة بف عامر : الثاني

 
 

                                                                                                                                                                                           
 .(75)/ التيذيب تقريب :انظر إلى( 1)
 .(188)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 2)
يىًنىٌ  (3)  . انظر إلى:قضاعة مف قبيلة كى  جيينة إلى النسبة ىذه آخرىا، ف  النكف ك سر اليا  كفتح الجيـ بضـ :الجي

 .(3/439) للسمعان  األنساب    
 .(395/) التيذيب كتقريب ،(4/429) الصحابة تمييز  ف اإلصابة :انظر إلى( 4)
 (.4/207تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم) :انظر إلى( 5)
 (.207/ 4ركاية الدكرم ) -انظر إلى : تاريخ ابف معيف ( 6)
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 : الثانية ةُ مّ العِ 
قاؿ يحيى بف ، سبلـ أب   ير مف  أب عدـ سماع يحيى بف –االنقطاع المكجكد ف  سند الحديث 

حد نا أبك  :  ير يقكؿ أب كقاؿ مرة يحيى بف ، "(1)   ير مف زيد بف سبلـ أب لـ يسمع يحيى بف :" معيف
 قادحة. خفيةه  كى  علةه ، "(2) سبلـ كلـ يلقو كلـ يسمع منو شيئان 

 

  :الثالثة ةُ مّ العِ 
، كقد صرح بالسماع عف أب  سلمة مع "(3) ىً ٍيرو  أب يىٍحيىى ٍبفي  :مدلس مف المرتبة ال انية، كىك فيو راكو 

 تدليسو، كى  علة غير قادحة، كقد زالت بالتصريح. احتماؿ
 

 :ةعَ الرابِ  ةُ مّ العِ 
ه الحافظ ابف حجر مف المرتبة ال ال ة مف حيث عدٌ ، مىٍركىافي ٍبفي ميعىاًكيىةى اٍلفىزىاًرم   :مدلس كىك فيو راكو  

ة تدليسو، النتفت علٌ ح بو حكا فيو بالسماع؛ ألنو لك صرٌ مراتب المدلسيف الذيف ال يقبؿ حدي يـ إال بما صرٌ 
 قادحة. ظاىرةه  كى  علةه 

ًدي يـٍ إال إذا ف :كأما ى :ُقْمتُ   قةه، حافظه، مدلسه ف  أسماً  الشيكًخ مف المرتبًة ال ال ًة الذيفى ال يقبؿي حى
.  صرحكا بالسماًع كىذا ف  ركايًتًو عف ال قاًت، كأما ركايتيوي عف المجيكليفى فترد  كال تيقبؿي

 .ذا تقبؿ ركايتو كتزكؿ علة تدليسوح بالسماع خبلؿ تحدي و ليذا الحديث، كبيصرٌ فلقد : ُقْمتُ 
 

  :ةسَ الخامِ ُة مّ العِ 
بد الًل ٍبف زىيد األىزرىؽ مي   قادحةه  كىذه علةه ، ف  اسمو ؼٍ لى تى خٍ كجكد راكو مقبكؿ ف  إسناد الحديث، كىك عى

 ظاىرة.
 

  :الحكُم َعَمى إسناِد الحديثِ : رابعاً 
 للتدليس كاالنقطاع. ؛جدان  ضعيؼه  اإلسناد الحديث بيذا

  

                                                           
 (.206/ 4ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف  انظر إلى :( 1)
 (.207/ 4) المصدر السابؽانظر إلى : ( 2)
 (.36)/ طبقات المدلسيف :إلىانظر ( 3)
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 ف  سند الحديث. عبلؿ لتصحيؼو كفيو اإل :نموذج الثانياأل 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي ( 1021مسألة ) -13 ركاه يكنس بف حبيب، عف  عف حديثو  أب كسألت " :حى
سمع أبا برزة األسلم  خلؼ نير  يعقكب، عف رجؿو  أب شعبة، عف محمد بف عبد الل بف  عف، داكد أب 

محمد بف عبد الل  :ىذا خطأ؛ إنما ىك :يقكؿ أب ال عيش إال طراد الخيؿ الخيؿ؟ فسمعت  :بلخ كىك يقكؿ
 ."(1)سمع بريدة األسلم  يعقكب، عف رجؿو  أب بف 

 

 

 الحديث تخريجُ  :أولً 
اًمًع الشَّيىادىًة، حديث رقـ ) :(، ً تىابي اٍلًجيىاًد، بىابي 358/ 2أخرجو سعيد بف منصكر ف  سننو ) - ( 2856جى

مًَّد ٍبًف  ، أب مف طريؽ شيٍعبىةى، عىٍف ميحى ٍيدىةى اأٍلىٍسلىًم َّ بوً  عىٍف مىفٍ  يىٍعقيكبى  .حديث بلفظوً  سىًمعى بيرى
 مف طريؽ ، (151( حديث رقـ)36/ 3أخرجو عباس الدكرم ف  تاريخ ابف معيف بركاية ) -

مَّد بف عبد ا ٍيدىة اأٍلىٍسلىًم َّ بو حديث بلفظو.شيٍعبىة عىف ميحى  لل بف أىبى يىٍعقيكب قىاؿى أىٍخبرًن  عىف مف رأل بيرى
اًر ًممٍَّف لـ  :(، باب183/ 4أخرجو ابف سعد ف  الطبقات ال برل ) - الطَّبىقىةي ال َّاًنيىةي ًمفى اٍلمييىاًجًريفى كىاألىٍنصى

مَّدً  بِّ  يىٍعقيكبى  أب  ٍبفً  يشيد بٍدرنا، مف طريؽ شيٍعبىةي عىٍف ميحى ٍيدىةى األىٍسلىًم َّ بو حديث  الضَّ عىٍف مىٍف سىًمعى بيرى
 بلفظو.

 

 اإلسنادُة رجاِل ِدراسَ : ثانياً 
 ."(2)ُيوُنُس ْبُن َحِبيِب ْبِن َعْبِد اْلَقاِىِر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َأُبو ِبْشٍر الِعْجِميُّ َمْوَلُىم اأَلْصَبَياِنيُّ  -1

مَّ  اًتـو  أب دو بفي قىاؿى أىبيك ميحى ٍنوي، كىىيكى ً قىةه :" حى  ىتىٍبتي عى
 بي ىك صاحً :" كقاؿ، ، كذ ره ابف حباف ف  ال قات"(3)

ة مىاتى :" ، كقاؿ الذىب "(4)داكد الطيالس  أب  دً مسنى  جَّ ، الحي دِّثي مائىتىٍيفً  :الميحى ًستٍِّيفى كى سىنىةى سىٍبعو كى
(5)" . 

 .ً قىةه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
 . "(7)اْلَبْصِريُّ (6)اُن ْبُن َداُوَد ْبِن الَجاُرْوِد، أُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ُسَمْيمَ  -2

 أب ،كنقؿ ابف "(1)صدكؽ:" "، كقاؿ يحيى بف معيف(8)  ير الحديث  قة كربما غلط": قاؿ ابف سعد
"، كذ ره (3)الحفظ  قة ك اف   ير": "، كقاؿ العجل (2)محدث صدكؽ  اف   ير الخطأ": و قكلوأبيحاتـ عف 

                                                           
اًتـو ) انظر إلى: (1) ًديث الٍبف أىًب  حى  (.1021(، علؿ أخبار ف  اليزك كالسير، مسألة رقـ)346/ 1علؿ الحى
 .(324/ 2) أصبياف تاريخ، ك (596/ 12) النببل  أعبلـ سيرانظر إلى :  (2)
 .(237/ 9) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرحانظر إلى :  (3)
 .(291-290/ 9) حباف البف ال قاتظر إلى : ان (4)
 (.597-596/ 12) النببل  أعبلـ سيرانظر إلى :  (5)
: بفتح الطا  الميملة كاليا  التحتانية كف  آخرىا سيف ميملة، ىذه النسبة إلى الطيالسة، كى  الت   (6)  الطَّيىاًلًس  

 (.9/113) األنساب للسمعان انظر إلى: ي كف فكؽ العمامة.     
 (.11/401) انظر إلى: تيذيب ال ماؿ( 7)
 (.7/118) الطبقات ال برلانظر إلى: (8)
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 قة"، كعف ": عف عمرك بف عل  قكلو : قة، متيقظ  بت، كنقؿ:" ، كقاؿ ابف عدم"(4)ابف حباف ف  ال قات
ك اف :" "، كقاؿ الخطيب البيدادم(5)بيك داكد الطيالس  ًف  ألؼ حديثأخطأ أى : إبراىيـ بف سعيد الجكىرم قكلو
 قة مأمكف، كعف عبد الرحمف بف ميدم :" السبلـ قكلوعف النعماف بف عبد  حافظان م  ران،  قةن  بتان، كنقؿ

داكد الطيالس ، كعف عمرك بف  أب ما رأيت أحدان أحفظ مف :" أصدؽ الناس، كعف ابف المدين  قكلو:" قكلو
: ، كنقؿ المزم عف النسائ  قكلو"(6)داكد الطيالس  أب ما رأيت ف  المحد يف أحفظ مف :" عل  الفبلس قكلو

أحد األئمة ": "، كقاؿ الذىب (7)أىبيك داكد جبؿ العلـ": اس ليجة"، كعف ك يع قكلو قة مف أصدؽ الن"
، "(10)الحافظ أحد األعبلـ،  قة أخطأ ف  أحاديث:" "، كقاؿ أيضان (9)الحافظ ال بير": "، كقاؿ أيضان (8)األعبلـ

يقاؿ ف  أكىامو إنما ىك كالذم ":  قة"، كعف ابف القطاف قكلو": كنقؿ ميلطام بف قليج عف داكد الكاسط  قكلو
"، (11) اف مف الحفاظ ال بار": ، كعف ابف خلفكف قكلومحفكظة كىك  قة ال شؾ فيو ةقائؿ ف  أحاديث   ير 

 ."(12) قة حافظ غلط ف  أحاديث، مات سنة أربع كمائتيف:" كقاؿ ابف حجر
 . قةه حافظه ربما غلط ف  أحاديث :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

، (، ورتبتو ثقة حافظ متقن242لة رقم )أاِج ْبِن اَْلَوْرِد اْلَعَتِكيُّ سبقت ترجمتو في المسْبُن اْلَحجَّ  ُشْعَبةُ  -3
 .أحياناً  الرجال أسماء في يخطئ وكان

بِّيُّ  أبيُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد المَِّو ْبِن  -4  ."(14)اْلَبْصِريُّ  (13)َيْعُقوَب التَِّميِميُّ الضَّ
قىاؿ العجل "(15)ةً قى :" نقؿ الدارم  عف ابف معيف قكلو  ، كذ ره ابفي ًحبَّاف ًف  "ال قات"(1)بصرم  قة:" ، كى

قيٍطًن ِّ محمد بف :" ك قاؿ الحا ـ ،"(2) ، كنقؿ الكليد الباج  عف ابف "(3)يعقكب ال رمان ؟ قاؿ  قة أب قلتي للدَّارى

                                                                                                                                                                                           
 (.64)/ انظر إلى تاريخ ابف معيف( 1)
 (.4/113) انظر إلى: الجرح كالتعديؿ( 2)
 (.1/427) انظر إلى: معرفة ال قات (3)
 (.8/275) انظر إلى: ال قات البف حباف (4)
 (.278ك4/276) الرجاؿانظر إلى: ال امؿ ف  ضعفا   (5)
 (.10/32) تاريخ بيداد :انظر إلى( 6)
 (.407-11/406) انظر إلى: تيذيب ال ماؿ( 7)
 (.1/257) انظر إلى: تذ رة الحفاظ( 8)
 (.9/378) انظر إلى: سير أعبلـ النببل  (9)
 (.2/203) االعتداؿميزاف  :انظر إلى( 10)
 (.54-6/52) إ ماؿ تيذيب ال ماؿانظر إلى:  (11)
 (.250)/ انظر إلى تقريب التيذيب( 12)
بِّ    (13)   األنساب :إلى انظر .ضبة إلى النسبة ىذه بكاحدة، المنقكطة المشددة الم سكرة كالبا  المعجمة الضاد بفتح :الضَّ

 (.381-380/ 8) للسمعان      
 .(573/ 25) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيبك  ،(493/ 3) اإلسبلـ تاريخ: نظر إلىا (14)
 .(198)/  الدارم  ركاية - معيف ابف تاريخ: انظر إلى (15)
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سىي دي بىًن  تىًميـو :" ؿ الذىب ، كقا"(4)سيد بن  تميـ:" كزاد شعبة قاؿ،  قة:" قكليما، كشعبة، كالنَّسىائ ، نمير
شىًريفيييـٍ  كى
قىاؿ ابف حجر ،"(5)  ."(6) قة:" كى

 ثقة.: فيوِ  القولِ  ُخَلَصةُ 
، كمف حاتـ  أ  ما تبيف مف خبلؿ قكؿ أب، خط"(8)سمع أبا برزة األسلم  "(7)عف رجؿ :قكلو: ُقْمتُ 

نما ىك عف رجؿو ، خبلؿ طرؽ تخريج الحديث المختلفة سلم ، كلـ يتبيف الرجؿ المبيـ الذم سمع بريدة األ كا 
 سمع بريدة األسلم ، كسكؼ أترجـ لبريدة األسلم .

لىوي ًعدَّةي (9) ُبَرْيَدُة ْبُن الُحَصيب ْبِن َعْبِد المَِّو ْبِن اْلَحاِرِث، َأُبو َعْبِد المَِّو اأْلَْسَمِميُّ   -5 ، كى ـى قىٍبؿى غىٍزكىًة بىٍدرو ، أىٍسلى
، كًقٍيؿى  () مىشىاًىدى مىعى النًَّب ِّ  اًديثى ـى الًيٍجرىًة، ًإٍذ مىرَّ ًبًو النًَّب    :كىًعدَّةي أىحى ا ـى عى شىًيدى  ))ًإنَّوي أىٍسلى  :مييىاًجران، كى

، كى ىافى مىعىوي اللِّكىا ي  ، كىالفىٍتحى ٍيبىرى فىاًة كى ىافى يىٍحًمؿي ًلكىا ى األىًمٍيًر أيسىامىةى ًحٍيفى غىزىا أىٍرضى البىلٍ ، غىٍزكىةى خى قىاً ، ًإٍ رى كى
فِّ  ،()رىسيٍكًؿ الًل  ًبيىا قىٍبريهي تيكي ـى ًبيىا سى ىفى مىٍركى ًف  آًخًر عيٍمًرًه، كى نىشىرى الًعٍل ، كى ، نىزىؿى مىٍركى اًدٍيثى ٍملىةي أىحى  ى كلىوي جي

حِّ  لىى اأٍلىصى ًستِّيفى عى ًف  سىنىًة اٍ نىتىٍيًف كى
(10)". 

  

                                                                                                                                                                                           
 .(406)/ للعجل  ال قاتانظر إلى :  (1)
 .(7/401)حباف البف ال قاتانظر إلى :  (2)
 .(84)/  للدارقطن  الحا ـ سؤاالت: انظر إلى (3)
 .(651/  2)  للباج  البخارم رجاؿ: انظر إلى (4)
 .(493/ 3) اإلسبلـ تاريخ: انظر إلى (5)
 .(490)/  التيذيب تقريب: انظر إلى (6)
  بف الل عبد بف فمحمد مقامو؛ يقـك ما أك منو بد كال ،(رجؿ) عف قكلو حاتـ أب  ابف علؿ ل تابا النسخ جميع مف سقط كلقد (7)

نما الصحابة، مف أحدان  كال بريدة يدرؾ لـ يعقكب أب      " ال ماؿ يذيبت" ف  ترجمتو مف يتضح  ما التابعيف عف يركم كا 
  عاصركا مف طبقة كى  السادسة، الطبقة ف (. 490)/ التيذيب تقريب ف  حجر ابف جعلو كلذلؾ ،( 25/573-574)   
  أخرجو الحديث أف: ىذا كيؤيد ،( .82)/ التيذيب تقريب مقدمة انظر. الصحابة مف أحد لقا  ليـ ي بت كلـ التابعيف، صيار   
 " الطبقات" ف  سعد كابف زياد، بف الرحمف عبد طريؽ مف( 2856)رقـ حديث" سننو" مف جيادال  تاب ف  منصكر بف سعيد   
  شعبة، عف  بلىما القاسـ، بف ىاشـ طريؽ مف ،( 151" )معيف ابف تاريخ" ف  الدكرم كعباس ،(365ك 7/8) ك( 4/243)   
  حاتـ أب  البف الحديث علؿ  تابكف لقالمحققكؿ : إلى انظر. كبريدة يعقكب أب  ابف بيف المبيـ الكاسطة بِ بات بو   
   (3/483.) 

  نزؿ  ـ غزكات سبع كغزا الفتح قبؿ أسلـ ب نيتو مشيكر صحاب  األسلم  برزة أبك عبيد بف نضلة :الصحاب  الجليؿ ىك (8)
 .(563)/  التيذيب تقريب: إل  انظر الصحيح على كستيف خمس سنة بعد بيا كمات خراساف كغزا البصرة    

  بف حار ة بف فصىأ بف أسلـ لىإ النسبة ىذه الميـ، ك سر البلـ كفتح الميملة السيف كس كف األلؼ بفتح :اأٍلىٍسلىًم    (9)
 (238/ 1) للسمعان  األنساب :إلى انظر .عمرك    

 ،(2/469) النببل  أعبلـ كسير ،(2/621) اإلسبلـ كتاريخ ،(1/185) األصحاب معرفة ف  االستيعاب: انظر إلى (10)
     كتقريب

 .(121)/  التيذيب   
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 بياُن عمِل الَحِديث  :ثالثاً 
 : الَحِديث فيِو عمتان

 :ىاألول ةُ مّ العِ 
كىك ، أحد ركاة السند ؼى ،حيث صحٌ -قادحة  خفيةه  كىك علةه -التصحيؼ المكجكد ف  سند الحديث 

كأيده ف  ذلؾ  ؿ  ؛كقد أعلو أبك حاتـ بذلؾ كصححو، ""برزة األسلم  إلىف اف تصحيفو  ""بريدة األسلم 
 أب عف محمد بف عبد الل بف  ،حيث ركاه مف طريؽ شعبة ،طريؽالذيف أخرجكا ىذا الحديث مف ىذه ال
 بو.، يعقكب عف رجؿ سمع بريدة األسلم 

 مر الذم أزاؿ العلة.ف االسـ الصحيح للراكم المصحؼ األكقد زالت علة التصحيؼ ببيا: قمت 
ىمان كربما ي كف ىذا كىمان كقع مف شعبو؛ ألنو  اف يخطئ ف  أسما  الرجاؿ أحيانان، كت كف العلة ك 

 كليس تصحيفان.
 

 :العمة الثانية
،كقد باف ذلؾ جليان ف  تخريج الحديث -قادحة خفيةه  علةه  ككى–المكجكد ف  سند الحديث  (1) بياـاإل 

يعقكب  أب  بات الكاسطة المبيمة بيف ابف ا  ك ، مف ىذه الطريؽ حيث كرد إسناده مبيمان ف   ؿ الركايات
ظيار مف ىك  إلىكال العلما  الذيف أخرجك الحديث ، حاتـ حاتـ كال أبك أب كلـ يشر ابف ، كبريدة بياف كا 

ىذه  الراكم المبيـ فتزكؿ أف يتـ بياف مف ىك إلىكتبقى ىذه العلة قادحة ف  صحة الحديث ، ـبيى الراكم المي 
 .العلة

 

  :الحكُم َعَمى إسناِد الحديثِ  :رابعاً 
 سنده.مبيـ ف   كذلؾ لكجكد راكو  ؛ضعيؼه  اإلسنادالحديث بيذا 

  

                                                           
 مع حكاش   لمبيـ: ىك مف لـ يسَـّ فيو الراكم رجبلن أك امرأة ف  الحديث كف  اإلسناد. انظر إلى: شرح المنظكمة البيقكنيةا( 1)

ٍتًف، أى  كىذا النكع يبحث ف (.47الشيخ عطية األجيكرم )/    ـى ًذٍ ريهي ًف  اٍلمى ٍف أيٍبًي ٍعًرفىة مى ٍسنىادً مى اًؿ، كىالنِّسىاً . انظر  ًك اإٍلً  ًمفى الرِّجى
 .(853/ 2تدريب الراكم ) :ىإل   
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 في سند الحديث. تصحيفٍ باإلعَلل  :األنموذج الثالث
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي  (1014مسألة ) –14 ، ركاه أبك داكد الطيالس  عف حديثو  أب كسألت " :حى

أتانا  تاب عمر بف الخطاب كنحف مع  :مسافر؛ قاال أب مالؾ ك  أب عف ، إسحاؽ أب عف شعبة، عف 
ذا لقيتـ العدك فبل تفركا :(1)قرفالنعماف بف م ذا غنمتـ فبل تيلكا. فسمعت ، أف صلكا الصبلة لكقتيا، كا   أب كا 

 ."(2)مسافع  أب إنما ىك عف  :يقكؿ
 

 

 :أوًل تخريج الحديث
اًف ٍبًف ميقىرِّفو إً  :(، ً تىابي التٍَّأًريًخ، باب561/ 6مصنفو )ف  شيبة  أب أخرجو ابف  - لىى ًف  تىٍكًجيًو الن ٍعمى

ٍندى، حديث رقـ) ، عىٍف ، (33799نىيىاكى اؽى، عىٍف  أب مف طريؽ ًإٍسرىاًئيؿي ٍلًت كى  أب ًإٍسحى ميدىاًفعو بو جز   أب الصَّ
 .األلفاظمتقارب حديث مف 

ٍندى، حديث :(، ً تىابي التٍَّأًريًخ، باب561/ 6ك ذلؾ أخرجو ) -  ًف  تىٍكًجيًو الن ٍعمىاًف ٍبًف ميقىرِّفو ًإلىى نىيىاكى
اؽى،، (33800رقـ) اًلؾو كى  أب عف  مف طريؽ أىًبك ًإٍسحى  .األلفاظميسىاًفًع، بو حديث متقارب  أب مى

كا، : بىابي ، (، ً تىابي اٍلًجيىادً 183/ 2سننو )ف  أخرجو سعيد بف منصكر  - رىجي ييكشي ًإذىا خى ا ييٍؤمىري ًبًو اٍلجي مى
ًص، عىٍف 2386حديث رقـ) اؽى، عىٍف  أب (، مف طريؽ أىبيك اأٍلىٍحكى ٍلًت، كى  أب ًإٍسحى اٍلميسىاًفًع، بو  أب الصَّ

 . األلفاظحديث متقارب 
 

 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
: (، ورتبتو1021رقم) سبقت ترجمتو في المسألة، ُسَمْيَماُن ْبُن َداُوَد ْبِن الَجاُرْوِد، أُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ  -1

 ثقٌة حافٌظ ربما غمط.
اِج ْبِن اَْلَوْرِد اْلَعَتِكيُّ سبقت ترجمتو في المس ْبنُ  ُشْعَبةُ  -2 ، ثقٌة متقٌن حافظٌ ، (، ورتبتو242لة رقم )أاْلَحجَّ

 .أحياناً  الرجال أسماء في يخطئ وكان
 . "(4)،(3)َعْمُرو بُن َعْبِد اهلِل بِن َعِميٍّ اْلَيَمَداِنيُّ :" َأُبو ِإْسَحاَق السَِّبْيِعيُّ ىو  -3

                                                           
  ذ ر كللنعماف،  الشجعاف القادة األمرا  مف المزن  ح يـ أبك أك عمرك أبك عائذ بف مقرف بف النعماف: الجليؿ الصحاب  ىك (1)

  إحدل سنة بنياكند استشيد أصبياف، فتح اٌلذم كىك القادسية، فتحب عمر على بشيران  قدـ اٌلذم كىك العراؽ، فتكح ف    ير    
  اإلصابة: إلى انظر. تابع  كىك ىذا أخ  ابف كىك آخر فذاؾ مقرف ابف عمرك ابف النعماف: أنو زعـ مف ككىـ كعشريف،    
 (.564)/  التيذيب تقريب ك ،(357/ 6) الصحابة تمييز ف     

ًديث الانظر إلى:  (2) اًتـو ) ٍبفعلؿ الحى  .(1014مسألة رقـ ) ،اليزك كالسير خبار ف أ( علؿ 1/342أىًب  حى

: بفتح اليا  كس كف الميـ كفتح الداؿ الميملة، ى  منسكبة إلى( 3) دىاًن    ال كفة. األنساب  ىمداف، كى  قبيلة مف اليمف نزلت اٍليىمى
 (.13/419) للسمعان :   

 .(392/ 5) أعبلـ سير ،(311/ 6) ال برل الطبقات: انظر إلى (4)
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اتً  أب نقؿ اٍبفي  ، "(2) قة:" ، كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(1) قة:" و قكلوأبيكعف ،  قة:" بف حنبؿ قكلو ـو عف أىٍحمىدً حى
أحد أئمة التابعيف المتفؽ على االحتجاج :" كقاؿ العبلئ  ،"(3) سان  اف مدلٌ :" كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات كقاؿ

لـ يعتبر أحد مف األئمة ما ذ ر ": ، كقاؿلط اف قد اخت:" قاؿ بعض أىؿ العلـ:" ، كنقؿ قكؿ يعقكب الفسكمبو
ًدي و  ما تقدـ ف  عبد  إسحاؽ احتجكا بو مطلقان  أب مف اختبلط  كذلؾ يدؿ على أنو لـ يختلط ف  ش   مف حى

، (8)، كالعبلئ (7)كاٍبفي ًحبَّافى  ،(6) النَّسىاًئ صفو  ؿ مف ك ، ك "(5)(4)األكؿمف القسـ  الملؾ بف عمير فيك أيضان 
منو، كقاؿ  بالتدليس م  ره  ،كىك مشيكره "(9) حافظ ابف حجر ف  المرتبة ال ال ة مف مراتب المدلسيفكذ ره ال
دِّ ييىا": الذىب  ميحى اًلمييىا، كى اًفظي، شىٍيخي ال يٍكفىًة، كىعى الحى

 قة تيير قبؿ مكتو مف ال بر كسا  :" ، كقاؿ أيضان "(10)
دي األىٍعبلـً :" ، كقاؿ أيضان "(11)حفظو  قة م  ر عابد اختلط :" ، كقاؿ أيضان "(13) قة:" قاؿ ابف حجر، ك "(12)أىحى
رىة   ."(14)مات سنة تسع كعشريف كمائة كقيؿ قبؿ ذلؾًبأىخى

رىة اختلط  عابده  م  ره   قةه  :فيوِ  القولِ  ُخَلَصةُ   .ًبأىخى
 ."(15)ِزَياُد بُن ِعََلَقَة بِن َماِلٍك َأُبو َماِلٍك الثَّْعَمِبيُّ اْلُكوِفيُّ  -4

، كقاؿ "(1)ف  الحديث صدكؽه :" و قكلوأبي قة، كعف :" حاتـ عف يحيى بف معيف قكلو  أبنقؿ ابف 
، كقاؿ "(4)ً قىةه :" قكلو النَّسىاًئ ، كنقؿ المزم عف "(3)، كذ ره ابفي ًحبَّاف ف   تاب "ال قات" "(2) اف  قة:" العجل 

                                                           
 .(243/ 6) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح: انظر إلى (1)
 .(366)/  للعجل  ال قاتانظر إلى :  (2)
 .(177/ 5) حباف البف ال قاتانظر إلى :  (3)
  لو ذلؾ جبيك  لـ مف :أحدىا :أقساـ  بل ة على فيـ عمرىـ آخر ف  االختبلط ليـ حصؿ الذيف الركاة أما: العبلئ  قاؿ (4)

سحاؽ عيينة بف  سفياف كقلتوً  االختبلط مدة لقصر إما مرتبتوً  مف يحط كلـ أصبلن  ضعفان        مف كىما راىكيو بف إبراىيـ بف كا 
ما علييـ المتفؽ اإلسبلـ أئمة       مسلـ بف كعفاف حاـز بف  جرير الكىـ مف حدي و فسلـ اختبلطو حاؿ شيئان  يرك لـ ألنو كا 
  كمحمد لييعة  ابف ضعفو ف  زيادة إال االختبلط مف يحصؿ فلـ االختبلط قبؿ فيو مت لمان   اف مف :الثانيو  كنحكىما،    
  ذلؾ بعد ركل فيما االضطراب فحصؿ عمره آخر ف  عمر أك اختلط  ـ بو محتجان   اف مف :والثالث كنحكىما، السحيم     
 (.3)/  للعبلئ  المختلطيف: إلى انظر. ذلؾ بعد ركاه عما االختبلط قبؿ بو حدث ما بيف التمييز على بو االحتجاج فيتكقؼ    

 (.94)/  للعبلئ  المختلطيف: انظر إلى (5)
 .(122) المدلسيف ذ ر: انظر إلى (6)
 .(177/ 5) حباف البف ال قات: انظر إلى (7)
 .(108/) التحصيؿ جامع: انظر إلى (8)
 .(42)/  المدلسيف طبقات: انظر إلى (9)
 .(392/ 5)النببل  أعبلـ سير: ظر إلىان (10)
 .(208)/  مك ؽ كىك فيو ت لـ مف: انظر إلى (11)
 .(82/ 2) ال اشؼ( 473/ 3) اإلسبلـ تاريخ: انظر إلى (12)
 .(42)/  المدلسيف طبقات: انظر إلى (13)
 .(423)/  التيذيب تقريب: انظر إلى (14)
 .(215/ 5) النببل  أعبلـ كسير ،(498/ 9) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب: إلى انظر (15)
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ًمفى ال ِّقىاًت الميعىمًَّرٍيفى :" الذىب 
ًمائىةو أىٍك "(6)بالنصب  ى مً ري  قة :" ، كقاؿ ابف حجر"(5) ٍمسو كىًعٍشًريفى كى ، مىاتى سىنىةى خى
بىٍعدىىىا ًبيىًسيرو كىعىاشى ًمائىةى سىنىةو 
(7)" . 

 .بالنصب  ى مً ري   قةه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
 أب مالؾ ك  أب مسافر خطأ إنما ىك عف  أب ك  مالؾو  أب سناد ىذا الحديث عف إأما قكلو ف   :ُقْمتُ 

 .تحدث عف ذلؾ ف  بياف علة الحديثكأ، كؼ أترجـ لوكس، مسافع
 .(8)أبو مسافع -5

، كابف "(10)، كقاؿ الذىب "(9)غير منسكب، أدرؾ الجاىلية، كغزا ف  خبلفة عمر:" قاؿ ابف حجر
  ."(12)مجيكؿ:" عف عل  بف المدين  قكلو كنقبلن ، د عنو أبك إسحاؽتفرٌ  شيخه  "(11): حجر

 .ؿه مجيو :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
، يقاُل لوُ ": الجميل لصحابيا -6  :ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ْبِن ُنَفْيِل ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ِرَياٍح الُقَرِشيُّ الَعَدِويُّ

ِة سنَة ثَلٍث وِعْشريَن وولَِّي  الفاروُق، أميُر المؤمنيَن مشيوٌر َجمُّ المناقِب، استشيَد في ِذي الِحجَّ
 ."(13)الخَلفَة عشَر سنيَن وِنْصفاً 

  

                                                                                                                                                                                           
 .(540/ 3) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح: إلى انظر (1)
 .(168)/  للعجل  ال قات :إلى انظر (2)
 .(258/ 4) حباف البف ال قات: إلى انظر (3)
 .(498/ 9) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب: إلى انظر (4)
 .(215/ 5) النببل  أعبلـ سير: إلى انظر (5)
 .(220)/  التيذيب تقريب :إلى انظر (6)
 .(412/ 3) اإلسبلـ تاريخ: إلى انظر (7)
 لـ يذ ر أحد مف العلما  اسمو في تفكف بذ ره ب نيتو فقط  كيقكلكف: مجيكؿ. ُقْمُت:، (.161/ 9) الميزاف لساف: إلى انظر (8)
 .(327/ 7) الصحابة تمييز ف  اإلصابة :إلى انظر (9)
 . (573/ 4) االعتداؿ ميزاف: إلى انظر (10)
 .(161/ 9) الميزاف لساف: إلى انظر (11)
 . : المصدريف السابقيف بنفس الجز  كالصفحةإلى انظر (12)
 (.412(، كانظر إلى: تقريب التيذيب )/486-4/484انظر إلى: اإلصابة )( 13)
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 بياُن عمِل الَحِديث  :ثالثاً 
 : عملٍ  الَحِديث فيِو ثَلثُ 

  :ىاألول ةُ مّ العِ 
، كقد كقع التصحيؼ ف  ىذا الحديث-قادحة خفيةه  كىك علةه –التصحيؼ المكجكد ف  سند الحديث 

 إسحاؽ أب كلعؿ التصحيؼ ف  الركايتيف قد كقع مف ، شيبة أب حاتـ كابف  أب كذلؾ ف  ركاية  ؿ مف 
رىةالسبيع  الذم اختلط  ، المسافر أب  إلىكمرة ، المدافع أب ؼ شيخو أبا المسافع مرة إلى حيث صحٌ  ؛ًبأىخى
 أبك حاتـ. إليوليؤيد ما ذىب  بوً ، المسافع أب سحاؽ عف إ أب كتخريج العلما  لركاية 

 
  :الثانية ةُ مّ العِ 

اؽى السًَّبٍيًع     ، أىب(1)عنعنةي  لسماع حيث عده الحافظ ابف حجر مف المرتبة ال ال ة كعدـ تصريحو با، ًإٍسحى
مف مراتب المدلسيف الذيف ال يقبؿ حدي يـ إال بما صرحكا فيو بالسماع؛ ألنو لك صرح بو النتفت علة 

كبيذا ، شيبة أب تو للحديث عند ابف اقد صرح بالسماع ف  إحدل ركايك ، قادحة ظاىرةه  ، كى  علةه "(2)تدليسو
 .تنتف  علة تدليسو

 

 :الثالثة ةُ مّ العِ 
. :مختلط كىك فيو راكو   اؽى السًَّبٍيًع    أىبيك ًإٍسحى
اؽى السًَّبٍيًع     أىب إف اختبلط: تُ مْ قُ  لتابعيف المتفؽ أحد أئمة ا ":ال يضر كيبيف ذلؾ العبلئ  فيقكؿًإٍسحى

لـ يعتبر أحد مف  :كقاؿ ، اف قد اختلط :قاؿ بعض أىؿ العلـ :كنقؿ قكؿ يعقكب الفسكم ،على االحتجاج بو
ًدي و  كذلؾ يدؿ على أنو لـ يختلط ف  ش  و  ،إسحاؽ احتجكا بو مطلقان  أب األئمة ما ذ ر مف اختبلط  مف حى

 ."(3) األكؿمف القسـ  بف عمير فيك أيضان  ما تقدـ ف  عبد الملؾ 
 

  :الحكُم َعَمى إسناِد الحديثِ  :رابعاً 
كزياد ، (4)كقد تابعو زائدة بف قدامة ،مجيكؿ :كىك، افعف فيو أبا مسأل ؛ضعيؼه  اإلسنادبيذا  الحديثي 

 الحسف لييره. إلىكىما  قتاف كبذلؾ يرتق  الحديث  ،(5)بف عبلقة
                                                           

ٍسنىادي  (1) ، اإٍلً ،: الرَّاًكم قىٍكؿي : كىىيكى  اٍلميعىٍنعىفي فه فو  عىفٍ  فيبلى ًديًث، بىيىافو  غىٍيرً  ًمفٍ  عىفٍ  ًبلىٍفظً  فيبلى ٍخبىاًر، ًلٍلحى اًع، كىاإٍلً   ميٍرسىؿه  ًإنَّوي : كًقيؿى  كىالسَّمى
تَّى    اليوي  يىتىبىيَّفى  حى  (.244/ 1) الراكم تدريب: إلى انظر". اتِّصى

 .(42)/  المدلسيف طبقات: انظر إلى (2)
 (.94)/  للعبلئ  المختلطيف: انظر إلى (3)
  بت سنة، كقاؿ ابف حج:  قة صاحب حجة ال كف ، كقاؿ الذىب :  قة الصلت أبك ال قف  قدامة بف ىك: زائدة (4)
 .(213/) التيذيب ، كتقريب(1/400) بعدىا. انظر الى: ال اشؼ كمائة كقيؿ سنة ستيف بالرـك غازيان  مات سنة صاحب    
  خمس سنة مات بالنصب رم   قة ال كف  مالؾ أبك كالميملة بالم ل ة لب ال ع كبالقاؼ الميملة ب سر عبلقة ابف زيادىك:  (5)

 .(220 / ) التيذيب تقريبك  ،(412/ 1) ال اشؼانظر إلى:  .المائة جاز كقد ك بل يف   
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 .في متن الحديث تصحيفٍ وفيو اإلعَلل : رابعنموذج الاأل 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي ( 399مسألة ) -15 ًديثو  أب كسألت " :حى قيس، عف  أب ركاه عمرك بف  عف حى

ى ذا  :أب  اف يسلـ عف يمينو كعف يساره؟، قاؿ  (أف النب  ) :وأبيعف قبيصة ابف ىلب، عف ، سماؾ
 ."(3()2)عف يمينو كعف شمالو (1)(  اف ينفتؿأف النب ) :ركاه عمرك، كلـ يتابع عليو؛ إنما ىك

 

 

 الَحِديث  تخريجُ  :أولً 
د ًف  سينىًنًو ) - وي أىبيك دىاكي ًديث رقـ ،  يؼ االنصراؼ مف الصبلة :(، ً تىاب الصبلة بىابي 1/237أىٍخرىجى حى

ًديث مختلؼ 1041) ٍنوي( حى (، مف طريؽ شيٍعبىة عف سماؾ بف حرب بو عف ىيلب الٌطاًئٌ  )رىًض ى اللَّوي عى
 .األلفاظ

وي  - ف على الشماؿ ف  مياليما جا  ف  كضع  :بىابي ، (، ً تىاب الصبلة2/32ًف  سينىًنًو ) التٍِّرًمًذمٌ أىٍخرىجى
ًديث رق، الصبلة حكص عف سماؾ بف حرب بو عف ىيلب الٌطاًئٌ  )رىًض ى األ  (، مف طريؽ أب252ـ )حى

ًديث مختلؼ  ٍنوي( حى  .األلفاظاللَّوي عى
ٍو ًف  سينىًنًو )  - وي اٍبفى مىاجى ميف على اليكضع  :بىابي ، قامة الصبلة كالسنف فيياإ(، ً تىاب 1/266أىٍخرىجى

ًديث رقـ )، الصبلةالشماؿ ف   حكص عف سماؾ بف حرب بو عف ىيلب األ  ؽ أب(، مف طري809حى
ًديث مختلؼ  ٍنوي( حى  . األلفاظالٌطاًئٌ  )رىًض ى اللَّوي عى

وي أىٍحمىدي ف  مسنده) - ال كرم عف سماؾ بف حرب بو عف ىيلب الٌطاًئٌ  )رىًض ى طريؽ (، مف 5/226أىٍخرىجى
ًديث مختلؼ  ٍنوي( حى  .لفاظاألاللَّوي عى

د الطيالس  ف  مسنده، ) - وي أىبيك دىاكي ًديث رقـ )2/413أىٍخرىجى (، مف طريؽ شيٍعبىة عف سماؾ بف 1183(، حى
ًديث مختلؼ  ٍنوي( حى  .األلفاظحرب بو عف ىيلب الٌطاًئٌ  )رىًض ى اللَّوي عى

وي عبد الرزاؽ ف  مصنفو) - ًديث ، صبله يؼ ينصرؼ الرجؿ مف م: بىابي ، (، ً تىاب الصبلة2/240أىٍخرىجى حى
ًديث مختلؼ 3207رقـ ) ٍنوي( حى (، مف ال كرم عف سماؾ بف حرب بو عف ىيلب الٌطاًئٌ  )رىًض ى اللَّوي عى
 .األلفاظ

وي اٍبفي  - ينصرؼ عف يمينو  ـى ف  الرجؿ إذا سلٌ  بىابه ، (، ً تىاب الصلكات1/271شىٍيبىةى ف  مصنفو) أب أىٍخرىجى
ًديث رقـ ) ريؽ شيٍعبىة عف سماؾ بف حرب بو عف ىيلب الٌطاًئٌ  )رىًض ى (، مف ط3109أك عف يساره، حى
ًديث مختلؼ  ٍنوي( حى  ظاأللفااللَّوي عى

                                                           
  افك  انحرافو، بعد اإلماـ إلييا يجلس الت  الجية إلى القبلة جية عف االنحراؼ ىك: كاالنفتاؿ انصرؼ، صبلتو مف انفتؿ (1)

  لساف: إلى انظر. الصبلة محؿ مف بالقياـ االنصراؼ ح ـ: كح مو. المأمكميف إلى يلتفت أك الصبلة مف ينصرؼ أم ينفتؿ   
 (.2/27: )حجر البف البارم كفتح ،(11/514) العرب   

  (.399) رقـ مسالة الطيارة ف  ركيت أخبار علؿ بياف: باب( 1/143)حاتـ أب  البف الحديث علؿ انظر إلى: (2)
  برقـ المسألة كانظر( . 5/220" )اإلصابة" ف  حجر كابف ،( 3/74" )اليابة أسد" ف  األ ير ابف المسألة ىذه نص نقؿ فقد (3)

 .حاتـ اب  بفأل الحديث علؿ  تاب مف( 395)   
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 : اإلسناد رجالِ  ةُ راسَ دِ  :ثالثاً 
 . "(2)، أُبو عبِداهلِل اَْلُكوِفيُّ (1)َعْمُرو ْبُن َقْيٍس اْلُمََلِئيُّ  -1

"، (3)ذا ذ ر عمرك بف قيس أفتف فيو، فأ ن إ":  قة"، كنقؿ عف سفياف ال كرم قكلو": قاؿ أىٍحمىدي بف حنبؿ
اًتـو عف  أب اٍبفي  "، كنقؿ(5) قة": "، كقاؿ يعقكب بف سفياف(4) قة": كقاؿ اٍلًعٍجًل    ٍرعىةى قكلو أب حى  قة ": زي

مف  قات أىؿ ": "، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات، كقاؿ(6) قة": كيحيى بف معيف قكلييما وأبيمأمكف"، كعف 
: قكلو النَّسىاًئ "، كنقؿ المزم عف (8) قة": "، كنقؿ الخطيب البيدادم عف سفياف ال كرم قكلو(7)ة كمتقنييـال كف

 ."(11) قة متقف عابد، مات سنة بضع كأربعيف كمائة:" "،كقاؿ ابف حجر(10)الحافظ": "، كقاؿ الذىب (9) قة"
  قة متقف عابد.  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

 ."(13)اْلُكوِفيُّ (12)ِن َأْوِس ْبِن َخاِلٍد َأُبو اْلُمِغيَرِة الذَُّىِميُّ ِسَماُك ْبُن َحْرِب بْ  -2
اًتـو عف أب نقؿ اٍبفي  ًديث :" بف حنبؿ قكلو أىٍحمىد حى :" ، كعف يحيى بف معيف قكلو"(14)مضطرب الحى

، كقاؿ "(16)قة  صدكؽه  :"و قكلوأبي، كعف "(15)سند أحاديث لـ يسندىا غيرهأ، فقيؿ ما الذم عيب عليو؟ قاؿ  قة
ًديث :" اٍلًعٍجًل    قيٍطًن   "(18) يخطى    يران :" ، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات كقاؿ"(17)جائز الحى  س    :" ، كقاؿ الدَّارى

                                                           
: بضـ الميـ، ىذه النسبة إلى المبل  كالمبل ة، كىك المرط اٌلذم تستر بو المر ( 1) ًئ    للسمعان   أة إذا خرجت. األنساباٍلميبلى

   (12/510.) 
 (.22/200انظر إلى: تيذيب ال ماؿ ) (2)
 (.3/126ؿ )اانظر إلى: العلؿ كمعرفة الرج (3)
 (.2/182انظر إلى: معرفة ال قات للعجل  ) (4)
 (.3/94انظر إلى: المعرفة كالتاريخ ) (5)
 (.255-6/254انظر إلى: الجرح كالتعديؿ )( 6)
 (.222-7/221ال قات البف حباف )إلى:  انظر( 7)
 (.14/60انظر إلى: تاريخ بيداد ) (8)
 (.22/201انظر إلى: تيذيب ال ماؿ )( 9)
 (.6/250انظر إلى: سير أعبلـ النببل  )( 10)
 (.426انظر إلى تقريب التيذيب )/( 11)
  انظر إلى: . علبة بف ذىؿ كىك معركفة قبيلة إلى سبةالن ىذه البلـ، آخرىا كف  اليا  كس كف المعجمة الذاؿ بضـ :الذ ىىًل    (12)

 .(6/21) للسمعان  األنساب    
 (.2/173)ال بير التاريخك  ،( 428/ 3) اإلسبلـ تاريخ انظر إلى: (13)
 (.279/ 4) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح انظر إلى: (14)
 (.2/239)معيف ابف تاريخ انظر إلى: (15)
 .(280/ 4) حاتـ أب  البف تعديؿكال الجرح انظر إلى : (16)
 .(207)/  للعجل  ال قات انظر إلى : (17)
 .(339/ 4) حباف البف ال قات انظر إلى : (18)
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ًدي و:" ، كنقؿ الخطيب عف اٍبف عمار قكلو"(1) الحفظ قىاؿى اٍبفي ًخرىاشو  ، اف ييلط، كيختلفكف ف  حى ًف  :" كعف كى
ًدي و ًليفه  قىاؿى اٍبفي اٍلميبىارىؾً حى ًديث :" ، كى ًعيؼ اٍلحى كنقؿ  ، كالعبلئ  ف  المختلطيف"(3)،كذ ره سبط العجم "(2)ضى

أحد علما  :" ، كقاؿ الذىب "(4)لـ ي ف حجة ألنو  اف يلقف فيتلقف إذا انفرد بأصؿو :" النَّسىاًئ العبلئ  قكؿ 
ر كقد تييٌ  ،ة مضطربةكركايتو عف ع رمة خاصٌ  صدكؽه :" ، كقاؿ ابف حجر"(5)ىك  قة سا  حفظو ، ال كفة
رىة   ."(6)ف اف ربما تلقف ]يلقف[ مات سنة  بلث كعشريف ًبأىخى

رىة ر تييٌ  صدكؽه : ُخَلَصُة القوِل فيوِ   .ًبأىخى
 ."(7)َقِبيَصُة ْبُن ُىْمِب ْبِن َيِزيَد ْبِن َعِديِّ ْبِن ُقَناَفَة  -3

اك  ،"(8)ذ ره اٍبفي سىٍعدو ف  طبقاتو اًتـو ف  الجرح كالتعديؿ الجرح أب ، كاٍبفي "(9)ًرماٍلبيخى ، جميعيـ "(10)حى
، كنقؿ المزم عف "(12)ًحبَّافى فى ً تىاب " ال قات  ، كذ ره اٍبفي "(11) قة :" رح أك تعديؿ، ك قاؿ اٍلًعٍجًل   بدكف ج

ًلٌ  ٍبف المدين ، ك   ."(15)مقبكؿ:" ابف حجر ، كقاؿ"(14)ك ؽ:" ، كقاؿ الذىب "(13) مجيكؿ:" قكلييما النَّسىاًئ عى
  .مقبكؿه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

ن اسمَ لقبٌ  إن ىمباً  :اْلُيْمُب ويقال -4 َيِزيَد ْبِن َعِديِّ ْبِن ُقَناَفَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْبِد َشْمَس ْبِن َعِديِّ ْبِن  وُ ، وا 
. فىدى ًإلىى النًَّب ِّ  َأْخَزَم الطَّاِئيُّ مىةى فىكى ( كىىيكى أىٍقرىعي فىمىسىحى رىٍأسىوي فىنىبىتى شىٍعريهي فىسيمِّ ى اٍلييٍلبى )كى ىافى اٍسميوي سىبلى

ًديث  ٍنوي اٍلحى ةى ٍبفي ىيٍلبو الًَّذم ييٍركىل عى كىىيكى أىبيك قىًبيصى
 .، كبنا ن عليو فيك صحاب  جليؿ"(16)

 

                                                           
 (.120/ 4) الكاردة ف  األحاديث النبكية العلؿ انظر إلى : (1)
 (.2/232)التيذيب تيذيب( 296/ 10) بيداد تاريخ انظر إلى : (2)
 .(159)/  باالختبلط الركاة مف رم  بمف االغتباط انظر إلى : (3)
 .(49)/  للعبلئ  المختلطيف انظر إلى : (4)
 .(465/ 1) ال اشؼ انظر إلى : (5)
 .(255)/  التيذيب تقريب انظر إلى : (6)
 .(295/ 6) ال برل الطبقات انظر إلى : (7)
 .(295/ 6) المصدر السابؽ انظر إلى : (8)
 .(177/ 7) خارمللب ال بير التاريخ انظر إلى : (9)
 .(125/ 7) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح انظر إلى : (10)
 .(388) للعجل  ال قات انظر إلى : (11)
 .(319/ 5) حباف البف ال قات انظر إلى : (12)
 .(493/ 23) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب انظر إلى : (13)
 .(133/ 2) ال اشؼ انظر إلى : (14)
 .(453)/  لتيذيبا تقريب انظر إلى : (15)
  الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب ،(6/32) ال برل الطبقات ،(6/432) الصحابة تمييز ف  اإلصابة انظر إلى: (16)

     (30/295). 
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 بياُن عمِل الَحِديث  :ثالثاً 
 : عمل عُ الَحِديث فيِو أربَ 

 :ىاألول ةُ مّ العِ 
كتعتبر ف  ىذا الحديث علة خفية ، مف علؿ المتف كى  علةه ، المكجكد ف  متف الحديث صحيؼي الت 

كمف  ،ال نادران إف ىذا لـ يقع منو كأل، ف التصحيؼ كقع ىنا مف  قة كىك عمرك بف قيسأل؛ قادحة قبؿ بيانيا
كأما بعد بياف ، العلؿالمعركؼ أف العلة على اصطبلحيا ت كف ف  أحاديث ال قات الت  ظاىرىا السبلمة مف 

كالت  لـ أقؼ علييا ف  ، علة التصحيؼ سكا  أ انت بتخريج الحديث أـ بنص العلما  على الركاية الصحيحة
عند سؤالو عف  إليياشار أفِف العلة تزكؿ حينئذ، كعلة التصحيؼ ف  الحديث المذ كر  ما ، تخريج الحديث
 . اف ينفتؿ عف يمينو كعف شمالو ()أف النب  : نما ىكإ؛ ى ذا ركاه عمرك كلـ يتابع عليو:" الحديث قاؿ
فٌ : ُقْمتُ  ف عمرك بف قيس قد كىـ أك نس  ا  ك ، أبك حاتـ يعد تصحيفان للركاية المصحفة إليوما ذىب  كا 

عف يمينو كعف يساره "، كالصحيح ما  ()أف النب  ": كركاه بلفظ، فيو ؼى أك أخطأ ف  متف الحديث فصحٌ 
 .ذ ره أبك حاتـ

 

  :الثانية ةُ مّ العِ 
ًديث ٍربو  :كىك، كجكد راكو صدكؽ مختلط ف  إسناد ىذا الحى كسماؾ بف حرب أبك المييرة  ،ًسمىاؾي ٍبفي حى

ة مضطربة سا  حفظو كتيير بآخره حتى مف أكعية العلـ كركايتو عف ع رمة خاصٌ  صالحه  ال كف  صدكؽه 
ًديث  كل ف ال ينسب إلى الضعؼ المطلؽ، فما قالو ،صار يلقف فيتلقف ًعيؼ ف  الحى ابف المبارؾ مف أنو ضى

كعليو يحمؿ  بلـ مف أشار ، خرهأكالذم قالو ابف المبارؾ إنما نرل أنو فيمف سمع منو ب :تعقبو ابف حجر قاؿ
ًعيفو ىذا التيير الذم كقع لو ف  آخر عمره، ك ذا إلى اضطرابو ف  ركاية ع رمة. كممف ركل عنو  إلى تضى

د ك قديمان شيٍعبىة كسفياف ك  كابف ماجة  ما احتج بو ميٍسًلـه كركايتو عف جابر  التٍِّرًمًذمٌ ك  النَّسىاًئ قد احتج بو أىبيك دىاكي
 .(1)بف سمرة كالنعماف بف بشير كجماعة

 

 :الثالثة ةُ مّ العِ 
"ى ذا : كقد أشار إلى ىذه العلة أبك حاتـ حيث قاؿ، كى  تفرد عمرك بف قيس بركاية متف الحديث 

 يتابع عليو".ركاه عمرك كلـ 
ألنو ؛ يقصد ب بلمو ىذا أف عمرك بف قيس قد تفرد بركاية متف الحديث دكف سنده حاتـو  اكلعؿ أب: ُقْمتُ 

الذم عليو مدار الحديث  -مف الركاة ال قات كغيرىـ بركاية سند الحديث عف سماؾ بف حرب  قد تابعو جمعه 
 قادحة. خفيةه  كى  علةه  –

 
 

                                                           
 .(159)/  باالختبلط الركاة مف رم  بمف االغتباط انظر إلى:(1)
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  :الرابعة ةُ مّ العِ 
ةي ٍبفي ىيٍلًب، كىذه علةه  كجكد راكو   ظاىرة. قادحةه  مقبكؿ ف  إسناد الحديث، ىك قىًبيصى

  :الحكُم َعَمى إسناِد الحديثِ : رابعاً 
ًديثي  ًعيؼه  الحى ةى  ؛اإلسنادبيذا  ضى  ىيٍلًب مقبكؿ الحديث. ٍبف ألفَّ قىًبيصى

 

 لإلعَلل باإلبدال. جٌ أنموذَ : الثاني المطَمبُ 
 راٍو في سند الحديث. إلبدالِ  َللُ وفيو اإلع: األولنموذج األ 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي ( 372مسألة ) -16 ًديثو  أب كسألت " :حى ركاه الدَّرىاكىٍردم عف حى

، عف ابف (1)
مف  :عف عمرك بف أكس ال قف ، عف أـ سلمة؛ أف رىسيكؿى اللًَّو قاؿ، إسحاؽ اليمدان  أب عف ، عجبلف

قلت  .عف أـ حبيبة :ىذا خطأ؛ الناس يقكلكف :أب   لو بيت ف  الجنة؟ قاؿ بن، صلى ا ن  عشر ر عة
 ."(2)ال أدرم :الخطأ ممف ىك؟ قاؿ :ب أل

 

 

 الَحِديث  تخريجُ : أولً 
وي  - سماعيؿ بف إاالختبلؼ على  :(، ً تىاب قياـ الليؿ كتطكع النيار، بىابي 3/263ًف  سينىًنًو ) النَّسىاًئ أىٍخرىجى

ًدي، خالد أب  صالح، بو عف أـ حبيبة )رىًض ى  أب ( مف طريؽ المسيب بف رافع، عف 1807ث رقـ )حى
ٍنييا( مكقكفان  ًديث متقارب ، اللَّوي عى  .األلفاظحى

وي ) - ، خالد أب سماعيؿ بف إاالختبلؼ على  :(، ً تىاب قياـ الليؿ كتطكع النيار، بىابي 3/264ك ذلؾ أىٍخرىجى
ًديث رقـ ) ل نو كقفو على أـ حبيبة )رىًض ى اللَّوي ، شميؿ، عف حماد، بو( مف طريؽ النضر بف 1810حى

ًديث متقارب  ٍنييا(، حى  .األلفاظعى
وي ) - ، خالد أب االختبلؼ على اسماعيؿ بف  :(، ً تىاب قياـ الليؿ كتطكع النيار، بىابي 3/264ك ذلؾ أىٍخرىجى

ًديث رقـ ) ًل   ٍبفي اٍلمي ىنَّى بو عىٍف أيِـّ حى 1809حى ًديث ( مف طريؽ عى ٍنييا( )مىٍرفيكعنا( حى ًبيبىةى )رىًض ى اللَّوي عى
 . األلفاظمتقارب 

وي اٍبفي  - اًتـو ف  ً تىابو العلؿ،) أب أىٍخرىجى ًديث رقـ ، علؿ أحاديث ف  الصبلة: (، بىابي 107-1/106حى حى
ٍنوي( أب بو عف ، (، مف طريؽ بف محمد سليماف بف األصبيان 288) ، مىٍرفيكعنا()، ىريرة )رىًض ى اللَّوي عى

ًديث مختلؼ   .األلفاظحى
وي ) - ًديث رقـ )، علؿ أحاديث ف  الصبلة: (، بىابي 1/144ك ذلؾ أىٍخرىجى (، مف طريؽ بف محمد 401حى

ٍنوي( أب بو عف ، سليماف بف األصبيان  ًديث متقارب ، )مىٍرفيكعنا(، ىريرة )رىًض ى اللَّوي عى  .األلفاظحى

                                                           
 (.5/330)للسمعان  األنساب: إلى انظر األخرل ؿالدا ك سر األخرل الرا  كس كف كالكاك كالرا  الميملة الداؿ بفتح (1)

  رقـ المسألة انظرو (.372) رقـ مسألة ، الصبلة ف  أحاديث علؿ باب ،(1/135) حاتـ أب  البف الحديث علؿ: انظر إلى (2)
 .(488) ك( 401) ك( 288) ك( أ/81)   
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وي ) - ًديث رقـ )، علؿ أحاديث ف  الصبلة: (، بىابي 1/171ك ذلؾ أىٍخرىجى ، (، مف النعماف بف المنذر488حى
ًديث متقارب  ٍنييا( )مىٍرفيكعنا( حى ًبيبىةى )رىًض ى اللَّوي عى  . األلفاظبو عىٍف أيِـّ حى

قيٍطًن   ف  العلؿ) - وي الدَّارى ٍنيي  :(، بىابي 15/273أىٍخرىجى ًديث أـ حبيبة أـ المؤمنيف )رىًض ى اللَّوي عى ، ا(كمف حى
ًديث رقـ) ٍنيي  أب (، مف طريؽ عنبسة بف 4026حى ًديث اسفياف عف أـ حبيبة )رىًض ى اللَّوي عى (، )مىٍرفيكعنا( حى
 .األلفاظمختلؼ 

 

 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
 ."(2)،(1)َعْبُد الَعِزْيِز بُن ُمَحمَِّد بِن ُعَبْيٍد الَمَدِنيُّ الدَّرَاَوْرِديُّ  -1

ًديث يىٍيلىطي :" قاؿ اٍبفي سىٍعدو   ىافى  ىً يرى اٍلحى
اًتـو عف مالؾ بف أنس أنو يك قو أب ، كنقؿ اٍبفي "(3) ، "(4)حى

ذا حدث مف ً تىابو فيك   اف معركفان :" كسئؿ أىٍحمىدي بف حنبؿ عف عبد العزيز الدراكردل فقاؿ بالطلب، كا 
ذا حدث مف  تب الناس كىـ،  اف يقرأ مف  تبيـ فيخطئ، كربما قلب كقاؿ يحيى بف معيف  ،صحيح، كا 

الدَّرىاكٍرًدم أ بت :" ،كقاؿ أيضان "(5)صالح ليس بو بأس
ٍرعىةى :" ، كقاؿ أبك حاتـ"(6) سيئ  :محدث، كقاؿ أىبيك زي

:" ، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات كقاؿ"(8) قة:" ، كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(7) الحفظ فربما حدث مف حفظو الشئ فيخطئ
  ."(10) اف مف فقيا  أىؿ المدينة كساداتيـ مات سنة ا نتيف ك مانيف كمائة:" ان ، كقاؿ أيض"(9) اف يخطى 

دِّثي اإلماـ": كقاؿ الذىب  ـي الميحى ، العىاًل
:" ، كقاؿ أيضان "(12)صدكؽ مف علما  المدينة:" ، كقاؿ أيضان "(11)

اًرم، قاؿ "(14)ث مف  تب غيره فيخطى صدكؽ  اف يحدٌ :" ، كقاؿ ابف حجر"(13) قة مات سىنىة ست  :"اٍلبيخى
 . "(15)ك مانيف كمئة

 .صدوق: ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
                                                           

 (.5/330) للسمعان  األنساب: إلى انظر األخرل الداؿ ك سر األخرل الرا  كس كف كالكاك كالرا  الميملة الداؿ بفتح (1)

 .(366/ 8) النببل  أعبلـ سير، ك (187/ 18) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيبانظر إلى :  (2)
 .(424/ 5) ال برل الطبقاتانظر إلى :  (3)
 .(395/ 5) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرحانظر إلى :  (4)
 .(396/ 5) السابؽ المصدرانظر إلى :  (5)
 .(230/ 3) الدكرم ركاية - معيف ابف تاريخانظر إلى :  (6)
 .(396/ 5) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرحانظر إلى :  (7)
 .(306)/  للعجل  ال قاتانظر إلى :  (8)
 .(116/ 7) حباف البف ال قاتانظر إلى :  (9)
 .(225)/  األمصار علما  مشاىيرانظر إلى :  (10)
 .(366/ 8) النببل  أعبلـ رسيانظر إلى :  (11)
 .(633/ 2) االعتداؿ ميزافانظر إلى :  (12)
 .(43)/  الضعفا  ديكاف ذيؿانظر إلى :  (13)
 .(358)/  التيذيب تقريبانظر إلى :  (14)
 .(25/ 6) للبخارم ال بير التاريخانظر إلى :  (15)
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، أُبو عبِداهلِل اْلَمَدِنيُّ  -2  ."(1)ُمَحمَُّد ْبُن َعْجََلَن اْلُقَرِشيُّ

ًديث    يرى   اف  قةن ": قاؿ اٍبفي سىٍعدو  :" "، كقاؿ أىٍحمىدي بف حنبؿ(3) قة": "، كقاؿ يحيى بف معيف(2)الحى
اًتـو عف  أب "، كنقؿ اٍبفي (6) قة": ، كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(5) قة": عيينة قكلو ، كنقؿ عف ابف"(4) قة ٍرعىةى  أب و ك أبيحى زي

:" قكلييما النَّسىاًئ شيبة ك  أب ، كنقؿ المزم عف يعقكب بف "(8)، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات"(7) قة:" قكلييما
ٍرعىةى قكلو أب  قة، كعف   صدكؽه :" ، كقاؿ الحافظ ابف حجر"(10)صدكؽ:" الذىب ، كقاؿ "(9)كسط صدكؽه :" زي

 ."(11)ىريرة، مات سنة مائة ك ماف كأربعيف أب إال أنو اختلطت عليو أحاديث 
  . قةه  :فيوِ  القولِ  ُخَلَصةُ 

رقم سبقت ترجمتو في مسألة ، َعْمُرو بُن َعْبِد اهلِل بِن َعِميٍّ اْلَيَمَداِنيُّ  :َأُبو ِإْسَحاَق السَِّبْيِعيُّ ىو -3
 .ِبَأَخَرة اختمط  عابدٌ  مكثرٌ  ثقةٌ  :(. ورتبتو1014)

 ."(13)الطائفي (12)أوس، واسمو ُحَذْيَفَة الثََّقِفيُّ  أبيَعْمُرو ْبُن َأْوِس بن   -4
اًتـو عف ابف عيينة قاؿ سألت  أب كنقؿ اٍبفي  قيؼ، نت؟ فقلت مف  أف فقاؿ ممٌ  ش  و با ىريرة عف أحى

و أبيكذ ره عبدالل بف أىٍحمىدي عف  ،"(14)كال تعديبلن  ان كلـ يذ ر فيو جرح كس،أفقاؿ تسألن  كفي ـ عمرك بف 
قيٍطًن    ،"(16)، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات"(15)أيضان  قىاؿ الدَّارى ، كذ ره الذىب  ف  ال اشؼ دكف تعديؿ "(17) قة": كى

                                                           
 (.26/101انظر إلى: تيذيب ال ماؿ )( 1)
 (.5/431) الطبقات ال برلانظر إلى: (2)
 (.3/195) انظر إلى: تاريخ ابف معيف( 3)
 (.2/19) العلؿ كمعرفة الرجاؿ :انظر إلى( 4)
 (.1/198المرجع السابؽ ) :انظر إلى (5)
 (.2/247) معرفة ال قات للعجل  :انظر إلى (6)
 (.8/50) الجرح كالتعديؿ :انظر إلى( 7)
 (.7/386) ال قات البف حباف :انظر إلى (8)
 (.26/106) تيذيب ال ماؿ :إلىانظر ( 9)
 (.3/644) عتداؿميزاف اال :انظر إلى( 10)
 (.496)/تقريب التيذيب: :انظر إلى( 11)
 .(139/ 3) للسمعان  األنساب :إلى انظر.  قيؼ إلى النسبة ىذه كالفا ، كالقاؼ الم ل ة ال ا  بفتح : ال َّقىًف    (12)
 .(547/ 21) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ يبكتيذ ،(519/ 5) ال برل الطبقات: انظر إلى (13)
 .(220/ 6) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح: انظر إلى (14)
 .(365/ 2) الل عبد ابنو ركاية ألحمد الرجاؿ كمعرفة العلؿ: انظر إلى (15)
 .(173/ 5) حباف البف ال قات: انظر إلى (16)
 .(283/  2) السنف: انظر إلى (17)
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بع   بير مف ال انية كىـ مف ذ ره تا:" ، كا تفى ابف حجر بقكلو"(1)قاؿ أبك ىريرة ، ل نو نقؿ قكؿ، أك تجريح
 ."(2)ف  الصحابة مات بعد التسعيف مف اليجرة 

 .ثقة: ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
بن مخزوم المخزومية أم سممة أم المؤمنين بن المغيرة بن عبد اهلل بن عمر  أمية أبيىند بنت  -5

سنة ماتت سنة اثنتين سممة سنة أربع وقيل ثَلث وعاشت بعد ذلك ستين  أبي( بعد تزوجيا النبي )
 ."(3)أصح األولوستين وقيل سنة إحدى وقيل قبل ذلك و 

 

 : الَحِديث عملِ  بيانُ  :ثالثاً 
 : عمل فيو خمُس  الَحِديثُ 

 :ىاألول ةُ مّ العِ 
اًتـو  أب مف  ؿ  يا  ي يلإكى  الت  أشار   قيٍطًن   كغيرىما، فقاؿ ، حى ىذا خطأ؛ الناس :" بك حاتـأكىالدَّارى
قيٍطًن   ، "(4)ال أدرم :ف ىك؟ قاؿالخطأ ممٌ  :ب قلت أل. أـ حبيبةعف  :يقكلكف كركاه أبك إسحاؽ : كقاؿ الدَّارى

إسحاؽ، عف عمرك بف أكس، عف عنبسة، قاؿ  أب السبيع ، كاختلؼ عنو؛ فركاه محمد بف عجبلف، عف 
عف ابف عجبلف،  ، كركاه الدراكردم،سعد، كابف لييعة، كعباد بف صييب ذلؾ إسماعيؿ بف جعفر، كليث بف

ركاية إسماعيؿ إسحاؽ م ؿ  أب كاختلؼ عنو؛ فركاه إبراىيـ بف حمزة، عف الدراكردم عف ابف عجبلف، عف 
، كركاه أبك مركاف الع مان ، عف الدراكردم، عف ابف عجبلف، كأسنده عف أـ سلمة، كلـ بف جعفر كمف تابعو

قيٍطًن   عف(5).أـ سلمة فيو كىـ..ف رفعو، كذ ر يقؿ عف أـ حبيبة، كمنيـ مف كقفو، كمنيـ م قىاؿ الدَّارى ك  ،كى عىٍمري
ًديث :ٍبفي أىٍكسً   ."(6)تطكع النيار كالليؿ": لـ يسمع مف أـ حبيبة حى
قيٍطًن   أف الذيف يذ ركف أـ ، بك حاتـأقصد : تُ مْ قُ  قد أخطأكا ف  ذ رىا، كأما عف ىذا ، سلمةكالدَّارى

ًديث علة؛ ركاه ابف لييعة:" (، فقاؿ أبك حاتـ488قـ)بك حاتـ ف  مسألة ر أالخطأ فقد بينو  عف ، ليذا الحى
سفياف، عف عنبسة، عف أـ حبيبة، عف  أب سليماف بف مكسى، عف م حكؿ، عف مكلى لعنبسة بف 

 ."(7)كقد أفسده ركاية ابف لييعة، ىذا دليؿ أف م حكؿ لـ يلؽ عنبسة :أب قاؿ ، (النب )
ًديث ركم مف غير طر : تُ مْ قُ  ٍنييا(الحى وي اٍبفي ، يؽ أـ حبيبة )رىًض ى اللَّوي عى اًتـو ف  ً تىابو  أب فقد أىٍخرىجى حى
ًديث رقـ )107-1/106)، العلؿ  أب بو عف ، بف محمد سليماف بف األصبيان ا(، مف طريؽ 288(، حى

                                                           
 (.72 /2انظر إلى: ال اشؼ ) (1)
 (.418انظر إلى: تقريب التيذيب )/  (2)
 (.754(، ك تقريب التيذيب )/ 342/ 8انظر إلى: اإلصابة ف  تمييز الصحابة ) (3)
 (. كانظر المسألة رقـ 372(، باب علؿ أحاديث ف  الصبلة ، مسألة رقـ )1/135انظر إلى: علؿ الحديث البف أب  حاتـ ) (4)

 (.488)( ك 401( ك )288/أ( ك )81)   
 .(274/ 15) النبكية األحاديث ف  الكاردة العلؿ=  الدارقطن  علؿ: انظر إلى (5)
 .(183/  5)المصدر السابؽ : انظر إلى (6)
 .(488) رقـ حديث ،(1/171)حاتـ أب  البف الحديث علؿ: انظر إلى (7)
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ٍنوي( وي )، )مىٍرفيكعنا(، ىريرة )رىًض ى اللَّوي عى ًديث رقـ )1/144ك ذلؾ أىٍخرىجى بف محمد امف طريؽ  (،401(، حى
ٍنوي( أب بو عف ، سليماف بف األصبيان   )مىٍرفيكعنا(.، ىريرة )رىًض ى اللَّوي عى

اًتـو  أب كيسأؿ اٍبفي  :ُقْمتُ  ه أنو ال ك ( عف الذم كقع منو الخطأ فيجيب أب372) لة رقـأه ف  مساأبحى
ليذا :" ف كقع الخطأ، فيقكؿمٌ (، يجيب عف ىذا الخطأ كيبيف م488ل نو ف  مسألة رقـ )، يدرم ممف الخطأ

ًديث علة؛ ركاه ابف لييعة سفياف، عف  أب عف سليماف بف مكسى، عف م حكؿ، عف مكلى لعنبسة بف ، الحى
كقد أفسده ركاية ابف ، ىذا دليؿ أف م حكؿ لـ يلؽ عنبسة :أب قاؿ ، (عنبسة، عف أـ حبيبة، عف النب )

ف  ركاية ابف  :أب قاؿ  قد عرفت ابف لييعة ك  رة أكىامو؟، ك ح مت بركاية ابف لييعة ـى لً  :ب ، قلت أللييعة
 ."(1)لييعة زيادة رجؿ، كلك  اف نقصاف

سناد ىذا إ، حيث قاـ بزيادة رجؿ ف  (2)كبيذا يتبيف الذم كقع منو الخطأ كىك عبدالل بف لييعة
ًديث قيٍطًن   ىذا الرجؿ كيقكؿ عفكيبيف الدَّ ، الحى ك ٍبفي أىٍكًس"،" ارى ًديث عىٍمري تطكع : لـ يسمع مف أـ حبيبة حى

 قادحة.  خفيةه  ، كىذه علةه "(3)النيار كالليؿ
 

  :الثانية ةُ مّ العِ 
وي  ،منيـ مف كقفو كمنيـ مف رفعو ًديث رقـ )3/263ًف  سينىًنًو ) النَّسىاًئ فقد أىٍخرىجى ( مف 1807(،حى

ٍنييا( مكقكفان صالح، بو عف أـ حبيبة )رىًض ى اللَّ  أب طريؽ المسيب بف رافع، عف  وي  ،وي عى ك ذلؾ أىٍخرىجى
ًديث رقـ )3/264) أـ حبيبة  ل نو كقفو على، ( مف طريؽ النضر بف شميؿ، عف حماد، بو1810(، حى

ٍني ىريرة، كبعضيـ رفعو مف طريؽ أـ حبيبة كبعضيـ رفعو  أب ا(، كرفعو بعضيـ مف طريؽ )رىًض ى اللَّوي عى
قيطٍ ، مف طريؽ أـ سلمة  .(4) ًن   عف ركاية أـ سلمة، كذ ر أـ سلمة فيو كىـ...كيقكؿ الدَّارى

ٍنوي( مرفكعةن   كالذم نأخذ بو ركاية أب :ُقْمتُ   -الل عليو كسلـ ىصل-إلى رىسيكؿى اللًَّو  ىريرة )رىًض ى اللَّوي عى
 كىذا أقكل االقكاؿ.

 

 :الثالثة ةُ مّ العِ 
اؽى السًَّبٍيًع    :مدلس كىك فيو راكو   د ذ ره ابف حجر ف  المرتبة ال ال ة ف  مراتب المدلسيف، كق، أىبيك ًإٍسحى

ًدي و   .ح بالسماعصرٌ  ذاال إإكمف المعلكـ بيف المحد يف أف المدلس مف المرتبة ال ال ة ال يقبؿ حى
 
 
 

                                                           
 .(488) رقـ حديث ،(1/171)حاتـ أب  البف الحديث علؿ: انظر إلى (1)
  السابعة مف صدكؽ القاض  المصرم الرحمف عبد أبك الحضرم  عقبة ابف اليا  ك سر البلـ بفتح لييعة بف الل بدع :ىك (2)

  سنة مات مقركف ش   بعض مسلـ ف  كلو غيرىما مف أعدؿ عنو كىب كابف المبارؾ ابف كركاية  تبو احتراؽ بعد خلط    
 (.319)/  التيذيب قريبت :إلى انظر ال مانيف على ناؼ كقد كسبعيف أربع    

 .(183/  5)المصدر السابؽ : انظر إلى (3)
 .(274/ 15) النبكية األحاديث ف  الكاردة العلؿ=  الدارقطن  علؿ: انظر إلى (4)
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 : العمة الرابعة
. :فيو راكياف اختلطا كىما فى مَّدي ٍبفي عىٍجبلى ، ك ميحى اؽى السًَّبٍيًع    أىبيك ًإٍسحى

اؽى السًَّبٍيًع   فِف اختبلطو ال يضر كيبيف ذلؾ العبلئ  فيقكؿ اأم :قمت التابعيف أحد أئمة  :أىبيك ًإٍسحى
لـ يعتبر : ، كقاؿ اف قد اختلط:" قاؿ بعض أىؿ العلـ:" ، كنقؿ قكؿ يعقكب الفسكمالمتفؽ على االحتجاج بو

ؿ على أنو لـ يختلط ف  ش   مف كذلؾ يد إسحاؽ احتجكا بو مطلقان  أب أحد مف األئمة ما ذ ر مف اختبلط 
ًدي و  ما تقدـ ف  عبد الملؾ بف عمير فيك أيضان  اختبلطو  اف منذ أف كل  القضا ،  ، كل فاألكؿمف القسـ  حى

 ".(1) ك اف مدلسان أيضان 
فى فيك: كأما مَّدي ٍبفي عىٍجبلى  قةه، ف  غير مف ت لـ ف  ركايتو عنيـ، كف  ركاية ال قات عنو قبؿ : ميحى

بلط كبعده، كصدكؽ فيمف ت لـ ف  ركايتو عنيـ، كف  أحادي و نظر  ؿ حسب بياف حاليا بعد اختبلطو؛ االخت
 .(2)ألف منيا الصحيح كمنيا المنقطع

 :الخامسة ةُ مّ العِ 
، كتعد ىذه العلة علة ظاىرة قادحة. :صدكؽ كىك فيو راكو   ٍرًدم  ٍبدي العىًزٍيًز الدَّرىاكى  عى
 

  :اِد الحديثِ الحكُم َعَمى إسن :رابعاً 
ًديث حسفإ ٍبدى  فأل ؛(3)سناد ىذا الحى ٍرًدمٌ  عى  ، صدكؽ.العىًزٍيًز الدَّرىاكى

  

                                                           
 (.94)/  للعبلئ  المختلطيفانظر إلى :  (1)
 (.7/387) ال قات البف حباف :انظر إلى( 2)
اليوي، كاشتىيىرى  وي مىٍخرىجي  عيًرؼى  ما:" الحسىفي  الحديثي  (3)   عامَّةي  كيستعًمليوي  العلماً ، أ  ىري  يىٍقبىليوي  الذم كىكى  الحدٍيثً  أ  ىرً  مىدىاري  كعليوً  ًرجى

  :إلى انظر"  ذلؾى  نحكى  كجوو  غيرً  ًمفٍ  كييركىل شاٌذان، حدي ان  ي كفى  كالى  بال ىذًب، ييتَّيىـي  مىفٍ  إسناًدهً  ف  ي كفى  الى  أفٍ " أك ،" الفقيا ً     
 (.99)/  الصبلح ابف مقدمة    
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 الرابع الفصلُ 
 :حثمبا ةُ ثَلثَ  وفيو

 : مطمبان وفيو األول المبَحثُ  
 .ومن رجاؿو  كحذؼف  السند  رجاؿو  ةً زيادى ب لئلعبلؿً  نماذجى  ةي  بل ى  :األول المطَمبُ 
 باالضطراب. لئلعبلؿً  مكذجه أن :الثاني المطَمبُ 
 : مطمبانالثاني وفيو  المبَحثُ 
 .أك الرفع بالكقؼً  لئلعبلؿً  نماذجى  ةي أربعى  :األول المطَمبُ 
 .منو ؽي لمف ىك أك ى  ال قةً  ةً مخالفى ب لئلعبلؿً  جه أنمكذى  :الثاني المطَمبُ 
 : مطمبان الثالث وفيو المبَحثُ 
 .رساؿباإل لئلعبلؿً  أربعة نماذجى  :األول المطَمبُ 
 ف  سند الحديث. راكو  بِبداؿً  لئلعبلؿً  جه أنمكذى  :الثاني المطَمبُ 
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 : وفيو مطمبان األول المبَحثُ 

 .ومن ف  السند كحذؼ رجاؿو  رجاؿو  لزيادةً  لئلعبلؿً  نماذجو  ةي  بل ى  :األول المطَمبُ 
 باالضطراب. لئلعبلؿً  أنمكذجه  :الثاني المطَمبُ 
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 .ومن وحذف رجالٍ ، ندفي السّ  رجالٍ  ةِ زيادَ ب لإلعَللِ  نماذجٍ  ةُ ثَلثَ  :األول المطَمبُ 
 .ورجمين من وحذف رجمين في سند الحديثِ  ةِ عَلل بزيادَ وفيو اإل :األولنموذج األ 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي ( 241مسألة ) –17 ًديثو  أب كسألت " :حى عف ، ركاه الح ـ بف عتيبة عف حى

على حمار، فمررت بيف يدم   نت را بان  :الصيبا ، عف ابف عباس؛ قاؿ أب ف صييب ع، يحيى بف الجزار
عف يحيى بف الجزار، عف ابف عباس؛ كلـ يذ ر ، ركاه عمرك بف مرة :أب قاؿ  ،...( كىك يصل النب )
 ."(2).(1)؛ ك بلىما صحيحيف، كذاؾ نقص رجبلن ىذا زاد رجبلن  :أييما أصح ؟قاؿ :ب . قلت ألصييبان 

 

 الَحِديث  تخريجُ : لً أو 
د ًف  سينىًنوً  - وي أىبيك دىاكي ًديث رقـ ، الحمار ال يقطع الصبلة: بىابي ، (، ً تىاب الصبلة1/190)، أىٍخرىجى حى

ٍنوي(716) ًديث )متقارب ، (، مف طريؽ الح ـ بو عف ابف عباس )رىًض ى اللَّوي عى  (.األلفاظحى
وي ًف  سينىًنوً  - ًديث رقـ )، الحمار ال يقطع الصبلة :بىابي ، ب الصبلة(، ً تىا1/190)، ك ذلؾ أىٍخرىجى (، 717حى

ٍنوي( ًديث )مختلؼ ، مف طريؽ الح ـ بو عف ابف عباس )رىًض ى اللَّوي عى  (.األلفاظحى
وي  - كما اليقطع إذ لـ ي ف بيف ، ذ ر ما يقطع الصبلة :بىابي ، (، ً تىاب القبلة2/65)، ًف  سينىًنوً  النَّسىاًئ أىٍخرىجى

ًديث رقـ)، ل  سترهيدم المص ٍنوي(754حى ، (، مف طريؽ شيٍعبىة عف الح ـ بو عف ابف عباس )رىًض ى اللَّوي عى
ًديث )مختلؼ   (. األلفاظحى

وي  - مف طريؽ شيٍعبىة عف الح ـ بو عف ابف عباس )رىًض ى اللَّوي  ،(1/341أىٍحمىدي ف  مسنده، ) اإلماـأىٍخرىجى
ًديث )متقارب  ٍنوي( حى  (.األلفاظعى

وي ف  مسنده،) ك ذلؾ - (، مف طريؽ شيٍعبىة عف عمرك بف مرة عف يحيى بف الجزار عف ابف 1/250أىٍخرىجى
ًديث )متقارب  ٍنوي( حى  (.األلفاظعباس )رىًض ى اللَّوي عى

وي اٍبفي  - اًتـو ف  العلؿ ) أب أىٍخرىجى (، مف 241مسألة رقـ )، بياف أخبار ركيت ف  الطيارة :بىابي ، (1/90حى
ٍنيي ف ابف عباسطريؽ الح ـ بو ع ًديث )بلفظو(. ( ما)رىًض ى اللَّوي عى  حى

ًحيًحوً  - ٍيمىةى ف  صى زى وي اٍبفي خي ذ ر خبر ركل ف  مركر الحمار بيف  :بىابي ، ( ً تىاب الصبلة2/23)، أىٍخرىجى
ًديث رقـ ...يدم المصل  ٍنيي ، (835)، حى ، (امف طريؽ شيٍعبىة عف يحيى، بو عف ابف عباس )رىًض ى اللَّوي عى

 (.األلفاظًديث )متقارب حى 
وي  - ًديث رقـ )4/331بك يعلى المصل  ف  مسنده،)أأىٍخرىجى (، مف طريؽ شيٍعبىة عف عمرك بف 2423(، حى

ًديث )متقارب مامرة عف يحيى بف الجزار عف ابف عباس )رىًض ى اللَّوي عىٍنيي   (.األلفاظ( حى
                                                           

 .(241) مسألة، (، باب بياف أخبار ركيت ف  الطيارة1/90ب  حاتـ )أانظر إلى: علؿ الحديث البف  (1)
قىاؿى : ال بير تاريخو ف  البخارم قاؿ (2) ٌزار، ٍبفً  يىحيى عىفٍ  الحى ىـ، عىفً  شيعبة، عىفٍ : رىجا  ٍبفي  اللً  عىبد لىنىا كى يىي عىفٍ  الجى   ب،صي

لى ًجئتي  عىٌباس؛ اٍبفً  عىفً  البىصرة، أىٍىؿً  ًمفٍ  رجؿو      ، عى بلىةً  ًف  فىدىخلنا ييصلِّ ، () كالنًَّب    أىتافو   أىخبرنا: حباف لنا كقاؿ. الصَّ
ذىتافى  الميطًَّلًب، عىبد بىًن  ًمف تىشتىٌدافً  جاًريىتافً  كجا ىت: كىزىادى  ًبيىذىا،...  شيعبة أىخبرنا الًل، عىبد       فىفىرىعى  ،() النَّب ِّ  ًبري بىتى ً  أىخى
 (.4/315) خليؿ محمكد بحكاش  للبخارم ال بير التاريخ :إلى انظر". فىرَّؽى  يىعًن  ،() اللً  رىسيكؿي  بىينىييما    
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وي عل  ابف الجعد ف  مسنده، ) - ًديث رقـ )1/30أىٍخرىجى (، مف طريؽ شيٍعبىة عف عمرك بف مرة عف 30(، حى
ٍنيي  ًديث )متقارب ايحيى بف الجزار عف ابف عباس )رىًض ى اللَّوي عى  .(1) (األلفاظ( حى

 

 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
 .(3)، الكندي أبو محمد(2)الحكم بن عتيبة -1

اًتـو قاؿ أب اٍبفي :" قاؿ عف إسحاؽ  أب ذ ره :" ؿ أيضان كقا ،الح ـ بف عتيبة  قة:" يقكؿ أب سمعت  :حى
ـي بف عتيبة  قةن :" ، كقىاؿى اٍبفي سىٍعدو "(4)الح ـ بف عتيبة  قة:" بف منصكر عف يحيى بف معيف قاؿ  كى ىافى اٍلحى ى

اًلمنا  فقييان  اًليناعى ًديث  عى ًفيعنا  ىً يرى اٍلحى رى
:" ،كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(6)الح ـ أعلـ:" معيف قكلوبف ،كنقؿ الدارم  عف ا"(5)

ًديث  ، كجعلو ابف حجر ف  المرتبة ال انية مف مراتب "(8)عابد قانت  قة:" ، كقاؿ الذىب "(7) قة،  بت ف  الحى
قيٍطًن   بالتدليس كح النَّسىاًئ مف فقيا  ال كفة مشيكر كصفو :" كقاؿ، المدلسيف  اه السلم  عف الدَّارى

 :تُ مْ قُ ،"(9)
ـي "(10) قة  بت فقيو إال أنو ربما دلس:" اؿ ابف حجرح بالسماع، كقف لـ يصرٌ ا  تدليسو ال يضر ك  فِّ ى اٍلحى ى تيكي ،كى

ًمائىةو ف  خبلفة ىشاـ بف عبد الملؾ ٍمسى عىٍشرىةى كى  ."(11)ًباٍل يكفىًة سىنىةى خى
ف لـ ،  قة  بت فقيو: ُخَلَصُة القوِل فيوِ  ًدي و كا  مدلس مف المرتبة ال انية كتدليسو ال يضر كيقبؿ حى

  .يصرح بالسماع
 ."(12)مولى بجيمة، لقبو زبان، يحيى بن الجزار العربي الكوفي -2

اًتـو  أب قاؿ اٍبفي  ٍرعىةى عف يحيى :" عف يحيى بف الجزار فقاؿ  بأ ؿى ئً سي :" حى  كف   قة، كقاؿ سئؿ أىبيك زي
، قىاؿى ، بىةعىٍف شيعٍ :" قىاؿى يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو اٍلقىطَّافي :" ، كقاؿ اٍبفي سىٍعدو "(13) قة:" بف الجزاز فقاؿ ًف اٍلحى ىـً  ىافى :" عى

                                                           
 .ال: قاؿ عنىزىة؟ يديو بيف  اف: لشعبة رجؿ قاؿ: حدي و ف  الجعد بف عل  زادك  (1)
  بف كالح ـ فجعلو البخارم تكىـ كقد ال كفة، قاض  العجل  يسار بف حنطب بف النياس بف عتيبة بف الح ـ: غير كىك (2)

  أنيما كالصحيح الحا ـ، أحمد كأبك" ال قات" ف  حباف ابف خلطيما  ما. الدارقطن  عليو نبو مما كىك ،كاحدان  ال ندم عتيبة   
  ابف كضعفا ( ،24 ،282،3/22 ،270 - 265 ،246 ،244 ،143/ 2):لك يع القضاة خبارأ الى: انظر: ا ناف   
 (.235 – 2/434)التيذيب كتيذيب ،(40)/الجكزم،   

 (.114/ 7) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ انظر إلى: تيذيب (3)
 .(125/ 3) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح انظر إلى: (4)
 (.324/ 6) ال برل الطبقات انظر إلى: (5)
 (.78)/ دارم ال تاريخانظر إلى:  (6)
 (.126)/  للعجل  ال قاتانظر إلى:  (7)
 .(345/ 1) ال اشؼانظر إلى:  (8)
 .(30)/  المدلسيف طبقاتانظر إلى:  (9)
 .(75)/  التيذيب تقريبانظر إلى:  (10)
 (.324/ 6) ال برل الطبقات انظر إلى: (11)
 .(251/ 31) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيبانظر إلى:  (12)
 .(133/ 9) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرحإلى: انظر  (13)
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زَّاًر يىتىشىيَّعي كى ىافى يىٍيليك يىٍعًن  ًف  اٍلقىٍكؿً  اًديثي : قىاليكا ،يىٍحيىى ٍبفي اٍلجى لىوي أىحى كى ىافى ً قىةن كى
 كف   قة، :" ،كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(1)

:" ،كقاؿ ابف عدم"(4)الضعفا " لعقيل  ف  "، كذ ره ا"(3)،كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ً تىاب "ال قات""(2)ك اف يتشيع 
، كقاؿ ابف "(7) قة :" ،كقاؿ الذىب  أيضان "(6)ًمٍف غيبلًة الشِّيعىةً :" ، كقاؿ الذىب "(5)كأرجك أنو ال بأس بركاياتو 

 ."(8)باليلك ف  التشيع   ى مً ري  صدكؽه :" حجر
 ًمٍف غيبلًة الشِّيعىًة. ً قىة :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

 ."(9)المدني، مولى اْبن عباس:" وُيقال، لصيباء البكري الَبْصِريّ صييب أبو ا -3
اًتـو  أب قاؿ اٍبفي  ٍرعىةى عف  ؿى ئً قاؿ سي :" حى ، "(10) قة:" مكلى ابف عباس فقاؿ الصيبا  صييبه  أب أىبيك زي

قىاؿ  ًعيؼ": النَّسىاًئ كى قىاؿ اٍلًعٍجًل    ،"(11)ضى كذى ىره  ،"(13)ف  ً تىاب "ال قات" ،كذ ره اٍبفي ًحبَّافى "(12)،  قةه تابع ه :" كى
 . "(15)مقبكؿ :" كقاؿ ابف حجر "،(14)ابف خلفكف ف  "ال قات" 
 . صدكؽه : ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

 ."(17)َأُبو َعْبد المَّو الكوفي األعمى، ، بن َعبد المَّو بن طارق الجممي(16)َعْمُرو ْبُن ُمرََّة  -4
ٍبد ًلًؾ ٍبفى مى  نقؿ اٍبفي سىٍعدو عف عى ٍمًرك ٍبًف ميرَّةى يىقيكؿي اٍلمى ٍيرى :" ٍيسىرىةى أنو قاؿ ًف  ًجنىازىًة عى ًإنِّ  ألىٍحسىبيوي خى

:" كيقاؿ:" كقاؿ أيضان "،(3)أحد األعبلـ الحفاظ ك اف ضريرنا": ، كقاؿ الذىب "(2) بت ": كقاؿ اٍلًعٍجًل    "،(1)اٍلبىشىرً 
                                                           

 .(294/ 6) ال برل الطبقاتانظر إلى:  (1)
 .(57)/ للعجل  ال قاتانظر إلى:  (2)
 (.519/  5) حباف البف ال قاتانظر إلى:  (3)
 .(231)/  للعقيل  الضعفا انظر إلى:  (4)
 .(238/  3)عدم البف ال امؿانظر إلى:  (5)
 .(1017/ 2) اإلسبلـ يختار انظر إلى:  (6)
 .(363/ 2) ال اشؼانظر إلى:  (7)
 .(588)/  التيذيب تقريبانظر إلى:  (8)
 .(241/ 13) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيبانظر إلى:  (9)
 .(444/ 4) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرحانظر إلى:  (10)
 .(505/ 1) شؼال اك  ،(242/ 13) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيبانظر إلى:  (11)
 .(25)/  العجل   قات انظر إلى: (12)
 .(381/  4: )حباف ابف  قاتانظر إلى:  (13)
 .(198/  2: )ميلطام إ ماؿانظر إلى:  (14)
 (.278)/  التيذيب تقريبانظر إلى:  (15)
ك :الصحاب  غير كىك (16)  ٍبف نصر ٍبف رفاعة بف ؾمال بف سعد بف مازف بف المحرث بف مالؾ بف عىٍبسً  ٍبفً  ميرَّةى  ٍبفي  عىٍمري

ا أسلـ. جيينة بف قىٍيس ٍبف غطفاف      ًحبى  قديمن شىًيدى ( )  النًَّب َّ  كىصى  . باليمف قضاعة ألحؽ مف أٌكؿ ك اف المشاىد معو كى
  ابف تاريخ ك (4/259) ال برل كالطبقات (3/1200) األصحاب معرفة ف  كاالستيعاب( 1/306) اليابة أسد:  إلى انظر     
 (.121) خليفة كطبقات ،(78) خليفة كتاريخ ،(2/89) معيف     
 (.232/ 22) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيبانظر إلى:  (17)
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لى  مامتوإٌف عيمىرنا دخؿ ًف  ش  و ًمفى اإلرجا ، كىك مجمعه عى  كقاؿ ابفي "(5)عبلـ األ دي أحى :" كقاؿ أيضان "،(4)ى ً قتو كا 
سيٍفيىافى :" كقاؿ"، (6)مات سنة  مان  عشرة كمائة كقيؿ قبليا، باإلرجا   ى مً س كري  اف ال يدلٌ  عابده   قةه :" حجر

ك ٍبفي ميرَّةى سىنىةى  مان  عشرة كمائة :ال ٍَّكًرمَّ يىقيكؿي  مىاتى عىٍمري
 (7)". 

 عابد.  قةه  :القوِل فيوِ ُخَلَصُة 
اًتـو مف طريؽ  أب و ذ ره اٍبفي ل نٌ  ،ندً السٌ  ذ ر ضمف رجاؿً إف عمرك بف مرة لـ يي  :تُ مْ قُ  ًديث أحى خرل للحى

ًديثأل ؛اإلسنادلو ف  ىذا  كقد ترجمتي ، ليبيف علتو  .نو ضمف علة الحى
، َأُبو اْلَعبَّاِس بِن َىاِشٍم اْلقُ  المطَمبُ َعْبُدالمَُّو ْبُن َعبَّاِس ْبِن َعْبدِ  -5 جميل سبقت  صحابيَرِشيُّ اْلَياِشِميُّ

 .جميل صحابي(، ورتبتو 1011لة رقم )أترجمتو في مس
 

 بياُن عمِل الَحِديث  :ثالثاً 
 : عملٍ  الَحِديث فيِو ثَلثُ 

 :ىاألولالعمة 
اًتـو عف  أب عنيا اٍبفي  ثى الت  تحدٌ   ف يحيى بف الجزار، عف ع، ركاه عمرك بف مرة :أب قاؿ :" فقاؿ": وأبيحى

؛ ك بلىما ، كذاؾ نقص رجبلن ىذا زاد رجبلن  :قاؿ ؟أصحأييما  :ب قلت أل .ابف عباس؛ كلـ يذ ر صييبان 
 ."(8)فاصحيح

ًديثو أكىنا يتحدث   أب عف صييب ، عف يحيى بف الجزار، ركاه الح ـ بف عتيبة بك حاتـ عف حى
ًديث ، الصيبا  أب ، كىك صييب اد الح ـ بف عتيبة راكو ز  اإلسنادكف  ىذا ، الصيبا ، عف ابف عباس الحى
ك أبك حاتـ الكجييف سكا   انت الزيادة أكلقد رجح ، ،  قة(9)ك بلىما اإلسنادبينما نقصو عمرك بف مرة مف 

 علـ.أكالل  ،ألنو اعتبرىا زيادة  قة كزيادة ال قة مقبكلة ؛اإلسنادالنقصاف ف  
 :الثانية ةُ مّ العِ 

ـي بف عتيبة" مدلس كىك فيو راوٍ   كتدليسو ال يضر  ،كىك مف المرتبة ال انية مف مراتب المدلسيف "اٍلحى ى
ف لـ يصرح بالسماع  ًدي و كا   . "(10)كيقبؿ حى

                                                                                                                                                                                           
 (312/ 6) ال برل الطبقاتانظر إلى:  (1)
 .(370)/  للعجل  ال قاتانظر إلى:  (2)
 .(290/ 3) اإلسبلـ تاريخانظر إلى:  (3)
 .(291/ 3) انظر إلى: المصدر السابؽ (4)
 .(88/ 2) ال اشؼ انظر إلى: (5)
 .(426)/  التيذيب تقريبانظر إلى:  (6)
 .(313/ 6) ال برل الطبقاتانظر إلى:  (7)
 .(، باب بياف أخبار ركيت ف  الطيارة1/90ب  حاتـ )أانظر إلى: علؿ الحديث البف  (8)
 .مرة بف عمركك  عتيبة بف الح ـانظر إلى :  (9)
 .(30)/  مدلسيفال طبقاتانظر إلى:  (10)
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 :الثالثة ةُ مّ العِ 
 كتعد ىذه العلة علة ظاىرة قادحة.، صييب أبك الصيبا  الب رم البىٍصًرمٌ : صدكؽ كىك فيو راكو  

  :حديثِ الحكُم َعَمى إسناِد ال :رابعاً 
ًديثي   كىك صييب أبك الصيبا  الب رم البىٍصًرٌم. ان صدكق يان فيو راك  فٌ أل ؛حسف اإلسنادبيذا  الحى

 

 .ورجمين من حذفِ و  الحديثِ  رجمين في سندِ ة ِ زيادَ ب وفيو اإلعَللُ : نموذج الثانياأل 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي ( 920مسألة ) –18 ًديثو  أب كسألت " :حى عف ، ركاه جرير ابف حاـز عف حى

أف نافع بف األزرؽ  تب إلى ابف عباس يسألو عف سيـ  :قيس بف سعد، عف يزيد بف ىرمز، عف ابف عباس
ًديث.ذم القربى، كعف قتؿ الكلداف ف األزرؽ أف نافع ب :كركاه حماد بف سلمة، عف قيس بف سعد ... الحى
قد نقص  ، كحمادي و رجليف، ككصلو، كىك صحيحه في قد زاد جريره  :أب قاؿ  ؟ تب إلى ابف عباس، مرسؿ

 ."(1)رجليف
 

 الَحِديث  تخريجُ : أولً 
وي  - ًحيًحًو، ) اإلماـأىٍخرىجى بىابي النسا  اليازيات يرضخ ليف ، (، ً تىاب الجياد كالسير3/1444ميٍسًلـه ف  صى

ًديث رقـ ) ،الني  عف قتؿ صبياف أىؿ الحرب ، كال يسيـ ىرمز بو عف  ( مف طريؽ يزيد بف1812حى
ًديث )متقارب  طاب عمر بف الخ إليوذ ر ما دعاىـ  (، كليس ف  صحيح ميٍسًلـو األلفاظابف عباس حى

ٍنوي(.   )رىًض ى اللَّوي عى
وي أبكداكد ًف  سينىًنًو ) - بىابي مكاضع قسـ الخمس كسيـ ذم ، مارة(، ً تىاب الخراج كالف   كاإل4/597أىٍخرىجى

ًديث رقـ )، القربى ًديث م، (2982حى ف طريؽ ابف شياب عف يزيد بف ىرمز بو عف ابف عباس حى
 (.األلفاظ)متقارب 

وي   - ًديث رقـ )7/129ًف  سينىًنًو ) النَّسىاًئ  اإلماـأىٍخرىجى ( مف طريؽ 4134(، ً تىاب قسـ الف   بىابي )/( حى
ًديث )متقارب   (.األلفاظالز ٍىًرمِّ عف يزيد بف ىرمز بو عف ابف عباس حى

وي ًف  سينىًنًو ال برل )ك ذلؾ أىخٍ  - ًديث رقـ )4/325رىجى (، مف طريؽ 4419(، ً تىاب قسـ الخمس بىابي )/( حى
ًديث )متقارب   (.األلفاظالز ٍىًرمِّ عف يزيد بف ىرمز بو عف ابف عباس حى

وي   - عف قيس بف سعد، عف يزيد بف ، ( مف طريؽ جرير بف حاـز1/248أىٍحمىدي ف  مسنده ) اإلماـأىٍخرىجى
ًديث )بلفظو(.ىرم  ز، عف ابف عباس حى

وي اٍبفي  - اًتـو ف  ً تىابو العلؿ) أب أىٍخرىجى ًديث رقـ )1/307حى ( بىابي أخبار ركيت ف  اليزك، كالسير 920( حى
ًديث )بلفظو(.  مف طريؽ جرير بف حاـز بو عف ابف عباس حى

                                                           
  .(920) رقـ، مسألة كالسير اليزك، ف  ركيت أخبار باب( 1/307):  تاب علؿ الحديث البف أب  حاتـ انظر إلى( 1)
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وي اٍلبىٍييىًق   ًف  سينىًنًو ال برل ) - بىابي سيـ ذم القربى مف الخمس ،    كالينيمةً تىاب قسـ الف، (6/560أىٍخرىجى
ًديث رقـ ) ًديث )متقارب 12964حى (، مف طريؽ الز ٍىًرمِّ عف يزيد بف ىرمز بو عف ابف عباس حى

 (.األلفاظ
وي الطَّبىرىاًن   ف  المعجـ ال بير ) - ًديث رقـ )10/334أىٍخرىجى (، مف طريؽ الز ٍىًرمِّ عف يزيد بف 10829(حى

ًديث )متقارب ىرمز بو عف اب  (.األلفاظف عباس حى
 

 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
 ."(3)، الَبْصِريُّ (2)، َأُبو النَّْضِر الَعَتِكيُّ (1)َجِرْيُر بُن َحاِزِم بِن َزْيِد بِن َعْبِد اهلِل بِن ُشَجاٍع اأَلْزِديُّ  -1

اًتـو عف عل  ابف المدين  أب نقؿ اٍبفي  جرير بف حاـز :" دم يقكؿقاؿ سمعت عبد الرحمف بف مي ،حى
جرير بف حاـز اختلط ك اف لو أكالد أصحاب :" أ بت عندم مف قرة بف خالد، كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم

ًديث فلما خشكا ذلؾ منو حجبكه فلـ يسمع منو أحد ف  اختبلطو شيئان  اًتـو عف يحيى بف  أب ، كنقؿ اٍبفي حى حى
اًتـو عف  أب كنقؿ اٍبفي ، ك اف صاحب ً تىاب ىبلؿ، أب جرير بف حاـز أم ؿ مف :" معيف يقكؿ و، جرير أبيحى

اًتـو عف  أب ، كنقؿ اٍبفي بف حاـز صدكؽه   اإلماـ، كقاؿ "(4)سنةبً  مكتوً  قبؿى  ر جرير بف حازـو تييٌ :" و قكلوأبيحى
اًفظي، ال ِّقىةي، الميعىم ،اإلماـ": الذىب  ري الحى

.. كجرير بف حاـز .: ؿقا أب سمعتي :" ، كقاؿ عبد الل بف أىٍحمىد"(5)
ا  قة عدم  كنقؿ ابفي  ،"(7)ئمة ال بار ال قات، كلكال ذ ر ابف عدم لو لما أكردتوأحد األ:" كقاؿ الذىب  ،"(6)أيضن

ٍنبىؿو سىأىٍلتي يىٍحيى ٍبفى مىًعيف عىًف جرير ٍبف حاـز فىقىاؿى  و إن :لىوي  فقلتي  لىٍيسى بو بأسه  :عف عىبد اللًَّو ٍبفى أىٍحمىدي ٍبًف حى
ًعيؼ  :فىقىاؿى  ،عىف قىتادىة، عىف أىنىس أحاديث منا ير يحدث ، كنقؿ عف يحيى "(8)لىٍيسى بشىٍ  و ىك، عىف قىتادىة ضى

ًديث جرير ٍبف حاـز:" ٍبف مىًعيف قىاؿى ىيكى  قة؟  يؼ حى
كقاؿ  ،مف رجاؿ الصحيحيف األ بات:" ، كقاؿ العبلئ "(9)

:" شيٍعبىة ، كقاؿ"(11)إال أنو اختلط ف  آخر عمره  اف  قةن :" سىٍعدو  كقاؿ اٍبفي  ،"(10)األكؿىك مف القسـ :" أيضان 

                                                           
  بف اليكث بف أزد كىك الميملة، الداؿ ك سر الزال كس كف األلؼ بفتح شنك ة زدأ لىإ النسبة ىذه :األزدم(1)

 (.180/ 1) للسمعان  باألنسا :إلى انظر زيد بف مالؾ بف نبت   
  األزد، مف بطف  كىك العتيؾ، إلى النسبة ىذه ال اؼ، ك سر فكؽ مف بنقطتيف المنقكطة كالتا  الميملة العيف بفتح :العىتىً     (2)

 .(9/227) للسمعان  األنساب :إلى انظر .مالؾ بف نبت بف اليكث بف األزد بف النضر بف عتيؾ كىك   
 (.98/ 7) النببل  ـأعبل سير :انظر إلى( 3)
 .(505/ 2) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 4)
 (.98/ 7) النببل  أعبلـ سير :انظر إلى( 5)
 .(1197)/ الرجاؿ كمعرفة العلؿ :انظر إلى( 6)
 (392/ 1) االعتداؿ ميزاف :انظر إلى( 7)
 .(345/ 2) الرجاؿ ضعفا  ف  ال امؿ :انظر إلى( 8)
 .(345/ 2) الرجاؿ ضعفا  ف  ل امؿا :انظر إلى( 9)
 (16)/  للعبلئ  المختلطيف :انظر إلى( 10)
 .(205/ 7) ال برل الطبقات :انظر إلى( 11)
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ًعيؼ  قاؿ ابفي  ك، (1)عليؾ بجرير بف حاـز فأسمع منو ، "(3) قة :" ، كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(2)معيف كىك ف  قتادة ضى
ٍعبىة يقكؿ ما  اف يخطى  ألف أ  ر ما  اف يحدث مف حفظو ك اف شي :" كقاؿ ،كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات

قيٍطًن    ،"(4)رأيت بالبصرة أحفظ مف رجليف ىشاـ الدستكائ  كجرير بف حاـز كقاؿ اٍبفي  ،"(5) قة:" كقاؿ الدَّارى
ال قات كصفو  ،دي جرير بف حاـز أحى ": ، قاؿ ابف حجر"(6) اف مف الحفاظ المتقنيف كأىؿ الكرع ف  الديف:" ًحبَّافى 

ًدي  س مف ( مدلٌ حاـز عف سيؿ بف سعد ف  صفة صبلة النب  ) أب و عف بالتدليس يحيى الحمان  ف  حى
سبط ابف العجم  قاؿ ابف ميدم ": ، قاؿ"(7)ف لـ يصرح بالسماعا  ك  ،كيقبؿ رى كتدليسيـ ال يضاألكلالمرتبة 

كقاؿ أبك حاتـ  ،يعن  جرير فحجبو أكالده فلـ يسمع منو أحد ف  حاؿ اختبلطو ،قاؿ كاختلط ،ىك أ بت مف قرة
ًدي و :" ، كقاؿ ابف حجر"(9) قة لما اختلط حجبو كلده:" ، قاؿ الذىب "(8)ر قبؿ مكتو بسنةيٌ تي  قة ل ف ف  حى

مات سنة سبعيف بعد ما اختلط ل ف لـ يحدث ف  حاؿ ، كلو أكىاـ إذا حدث مف حفظو ،عف قتادة ضعؼ
ًمائىةو :" ، كنقؿ اٍبفي سىٍعدو أنو"(10)اختبلطو  مىاتى سىنىةى سىٍبًعيفى كى

(11)". 
رىة اختلط مدلسه   قةه  :خَلصُة القوِل فيوِ  ًدي و عف قتادة ضع، ًبأىخى إذا حدث مف  كلو أكىاـه  ؼه ل ف ف  حى

 حفظو.
، أُبو َسَمَمةَ   -2  . "(12)َحمَّاُد ْبُن َسَمَمَة ْبِن ِديَناٍر اْلَبْصِريُّ

اًتـو عف يحيى بف معيف قكلو أب نقؿ اٍبفي  "قاؿ اٍبفي (13)صالح": كلوبف حنبؿ ق  قة"، كعف أىٍحمىدً ": حى
ًديث": سىٍعدو  ًديث المن ر،  قة   ير الحى ًديث  في سى حى  حه صالً  رجؿه   قةه ": "، كقاؿ اٍلًعٍجًل   (14)كربما حدث بالحى الحى

  قةه ": ، كقاؿ الذىب "(1) قة:" بف حنبؿ قكلو ، كنقؿ المزم عف أىٍحمىدً "(16)كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات "،(15)

                                                           
 .(136/ 1) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 1)
 .(58)/  مك ؽ كىك فيو ت لـ مف :انظر إلى( 2)
 .(96) للعجل  ال قات :انظر إلى( 3)
 .(145/ 6) حباف البف  قاتال :انظر إلى( 4)
 .(108 1)/ السنف :انظر إلى( 5)
 .(250)/  األمصار علما  مشاىير :انظر إلى( 6)
 .(20)/  بالتدليس المكصكفيف بمراتب التقديس أىؿ تعريؼ=  المدلسيف طبقات :انظر إلى( 7)
 .(73)/  باالختبلط الركاة مف رم  بمف االغتباط :انظر إلى( 8)
 (.291/ 1) ل اشؼا :انظر إلى( 9)
 .(138)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 10)
 .(205/ 7) ال برل الطبقات :انظر إلى( 11)
 (.7/253) انظر إلى: تيذيب ال ماؿ( 12)
 (.3/142) الجرح كالتعديؿانظر إلى :  (13)
 (.7/208) الطبقات ال برلانظر إلى: (14)
 (.1/319) معرفة ال قات للعجل انظر إلى :  (15)
 (.6/216) ال قات البف حبافإلى :  انظر (16)
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ًديث "، كعف ": "، كنقؿ ميلطام بف قليج عف ابف القطاف قكلو(2)ييلط صدكؽه  الفتح  أب أحد األ بات ف  الحى
ًديث كف  السنة صدكؽه  إماـه ": األزدم قكلو نو يريد شينو، كىك مبرأ منو، كعف  ف  الحى حجة، مف ذ ره بش   كا 

رىةعابد، تيير حفظو   قةه :" ر"، كقاؿ الحافظ ابف حج(3) قة"، كقاؿ مرة "ليس بو بأس": قكلو النَّسىاًئ  ، مات ًبأىخى
 ."(4)سنة سبع كستيف كمائة

رىة عابد، تيير حفظو   قةه  :خَلصُة القوِل فيوِ    .ًبأىخى
 

 ."(5)الحبشي، و يقال أبو عبد اهلل ،أبو عبد الممك، قيس بن سعد المكي -3
اًتـو عف  أب نقؿ اٍبفي  قيس بف سعد  قة، كعف يحيى :" قكلوبف حنبؿ  عبد الل أىٍحمىد  و أنو نقؿ عف أبأبيحى
 قليؿى   اف  قةن  ": ، كقاؿ محمد بف سعد"(6)زرعة  قة أب نو قاؿ قيس بف سعد ليس بو بأس، كعف أبف معيف 
ًديث  عطا  أ بت، أك ابف ، يعن  يحيى بف معيف، عف قيس بف سعد، عف ؿى ئً سي :" الدكرم ، كقاؿ عباسي "(7)الحى

ٍرعىةى "(9)م    قة :" ، كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(8)عف عطا  أ بت ابف جريج:" فقاؿ ،جريج عف عطا   ، كقاؿ أىبيك زي
عمرك بف دينار، كابف :" رباح؟ فقاؿ أب مف أ بت الناس ف  عطا  بف :" بف حنبؿ فقلت ألىٍحمىد:" الدمشق 
، كذ ره "(10)ما بلين  إال خير، ركل عنو حماد بف سلمة، كجرير بف حاـز:" فقيس بف سعد؟ قاؿ :قيٍلتي جريج، 

د عف قيس كابف  ؿى ئً سي ": حجر ، كقاؿ ابفي "(12)فقيو  قةه :" ، كقاؿ الذىب "(11)اٍبفي ًحبَّافى ف  ً تىاب "ال قات" أىبيك دىاكي
 ، قةه :" حجر ،كقاؿ ابفي "(14)ك قكه :" ، كقاؿ الذىب "(13)أقدـ كابف جريج يقدـ  اف قيسه :" جريج ف  عطا ، فقاؿ
اًرم، كأرخو "(1)ئةاخليفة بف خياط كفاتو ف  سنة تسع عشرة كم، كأرخ "(15)مات سنة بضع عشرة ف  سنة  اٍلبيخى

 ."(2)ئةاسبع عشرة كم

                                                                                                                                                                                           
 (.7/260) تيذيب ال ماؿ :انظر إلى( 1)
 (.1/349) ال اشؼ: انظر إلى (2)
 (.145-4/144)إ ماؿ تيذيب ال ماؿ: انظر إلى (3)
 (.178)/ تقريب التيذيب :انظر إلى( 4)
  كطبقات ،(2/372) :الدكرم كتاريخ ،(483/ 5: )سعد ابف كطبقات( 24/47) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب :انظر إلى( 5)

 (.281: )/خليفة   
 .(99/ 7) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 6)
 .(31/ 6) ال برل الطبقات :انظر إلى( 7)
 (.372/  2)  تاريخو :انظر إلى( 8)
 (45) / العجل   قات :انظر إلى( 9)
 (.321)/ ابف معيف  تاريخ :انظر إلى( 10)
 (.328/  7) حباف ابف  قات :ىانظر إل( 11)
 .(397/ 3) االعتداؿ ميزاف :انظر إلى( 12)
 .(397/  8) التيذيب تيذيب :انظر إلى( 13)
 .(140/ 2) ال اشؼ :انظر إلى( 14)
 .(457)/ التيذيب تقريب :انظر إلى( 15)
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 . قةه  :خَلصُة القوِل فيوِ 
 ."(4)َأُبو َعْبد المَِّو مولى بني ليث، (3)يزيد بن ىرمز المدني -4

اًتـو قاؿ سمعت  أب قاؿ اٍبفي  ، كقاؿ ابف "(5)س بوصاحب ابف عباس ال بأ، يزيد ابف ىرمز" :بى يقكؿأحى
اًتـو قاؿ قرئ على العباس بف محمد الدكرم  أب حد نى يزيد بف ىرمز ك اف مف ال قات، قاؿ اٍبفي :" شياب حى

ٍرعىةى قكلو أب يزيد بف ىرمز  قة، كنقؿ اٍبفي " :يقكؿ قاؿ سمعت يحيى بف معيفً  اًتـو عف أىبيك زي ، ك "(6) قة:" حى
مَّد ٍبف سعد:" قاؿ ًديث  كى ىافى :" ميحى ٍرعىةى "(7)يىًزيدي ً قىةن قىًليؿى اٍلحى ،كنقؿ عىباس الد كًرم  عىف يحيى ٍبف مىًعيف، كأىبيك زي

قىاؿ اٍلًعٍجًل   "(8) قة:" قكليما اًرم، كقاؿ "(10)، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ًف  ً تىاب "ال قات""(9) قة:" ، كى أنو ذ ر  اٍلبيخى
ي كف مىعى األيمرا  ك ىافى :" ليىحيى، فلـ يىعًرفوي، كقىاؿى 

 ."(12)مات على رأس المائة ،  قة:" ،كقاؿ ابف حجر"(11)
  قة. :خَلصُة القوِل فيوِ 

ليورأس األزارقة، و  :نافع بن األزرق بن قيس الحنفي، البكري الوائمي، الحروري، أبو راشد -5  نسبتيم. ا 
عباس، كىك مف رؤكس ة، صحب ف  أكؿ أمره عبد الل بف كفقيييـ. مف أىؿ البصر  وً قكمً   اف أميرى 
 الخكارج.

ليوىذا مف رؤكس الخكارج ك  ك اف نافعه  "،(13) "الضعفا "ذ ره الجكزجان  ف  ً تىاب  طائفة  بٍ نسى تي  ا 
خي مة عف خالد بف خداش أف  أب ك اف قد خرج ف  أكاخر دكلة يزيد بف معاكية، فذ ر ابف  "،(14)األزارقة

ًبسيرَّؽ األىكاز يعترض الناس فأ خف القتؿ ف  الناس حتى ف  نافع بف األزرؽ لما تفرقت آرا  الخكارج أقاـ 
                                                                                                                                                                                           

 .(281) / طبقاتو :انظر إلى( 1)
 ( .282/ 1)  الصيير تاريخو :انظر إلى( 2)
  كالد فيك ىرمز بف يزيد ماأف سكاه، ىك الفارسى، بيزيد ليس ىذا ىرمز ابف يزيد: يقكؿ بىأ سمعت قاؿ حاتـ ب أ ابف قاؿ (3)

  مكلى السائب أب  م ؿ ىريرة باأ كجالسكا بالمدينة  انكا الذيف الفرس بنا أ مف ىرمز ابف ك اف ىرمز، بف يزيد بف الل عبد   
  يركل نماا  ك  عراب األ عكؼ عنو ركل عباس ابف عف يركل الذم البصرم الفارسى دبيزي ىك كليس كنظرائو، زىرة بف ىشاـ   
  الجرح إلى انظر. بو بأس ال عباس ابف صاحب ك ذلؾ بأس، بحدي و كليس ذباب، بىأ بف الحارث ىرمز بف يزيد عف   
 (.294/ 9) حاتـ أب  البف كالتعديؿ   

 ( .270/ 32) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب :انظر إلى( 4)
 (.294/ 9) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 5)
 .(294/ 9) المصدر السابؽ :انظر إلى( 6)
 .(284/ 5) ال برل الطبقات :انظر إلى( 7)
 (.678/  2) تاريخو :انظر إلى( 8)
 .(58)/ العجل   قات :انظر إلى( 9)
 .(531/  5) حباف ابف  قات :انظر إلى( 10)
 .(367/ 8) للبخارم ال بير التاريخ :انظر إلى( 11)
 .(606)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 12)
 (.247)/ لجكزجان ل الضعفا  :انظر إلى( 13)
 (.47/ 1) األنساب تيذيب ف  كاللباب ،(1/201) األنساب إلى: انظر األزرؽ بف نافع إلى ينسبكف الخكارج، مف األزارقة (14)
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لىى تىذىٍر  الى } :كجعؿ يقرأ ،النسا  كالصبياف : نكح{ ]  ىفَّارنا فىاًجرنا}إلى  [26: نكح{ ] دىيَّارنا اٍل ىاًفًريفى  ًمفى  اأٍلىٍرضً  عى
دل اآلخرة سنة خمس فاشتدت شك تو فارتاع أىؿ البصرة كقصتيـ طكيلة إلى أف  اف قتلو ف  جما[ 27

 ."(1)كستيف
ًعيؼه  :خَلصُة القوِل فيوِ   .ضى

كمف خبلؿ ترجمتو المختصر ف  بعض  تب النقاد يتبيف أنو لـ ، اإلسناد مف رجاؿً  لـ ي ف نافعه  :ُقْمتُ 
ًديثً  ي ف صاحب ركايةو  ًديث فقد قدمو بعض الركاة ف   ،أصبلن، كل ف لو عبلقة بمتف للحى ًديث أالحى خذه للحى

ًديث فقد  تب البف عباس يسألو إيرادً  ره عنو كىك سببي خٌ أكبعضيـ قد  ف عباسو عف اب  عباسو  كتردد ابفي  ،الحى
 جابو.أو ل نٌ  ،ف  إجابتو

، َأُبو اْلَعبَّاسِ  المطَمبُ َعْبُدالمَُّو ْبُن َعبَّاِس ْبِن َعْبدِ جميل ال الصحابي -6 سبقت  ،بِن َىاِشٍم اْلُقَرِشيُّ اْلَياِشِميُّ
 جميل. صحابيٌ (، ورتبتو 1011مسألة رقم )ترجمتو في 

 

 بياُن عمِل الَحِديث :ثالثاً 
 : عملٍ  أرَبعُ فيِو  الَحِديثُ 

 :ىاألول ةُ مّ العِ 
فيو رجليف، ككصلو، كىك صحيح،  قد زاد جريره :" أب قاؿ  :بك حاتـ فقاؿ ابنوأيا يلإكى  الت  أشار  

 ."(3( )2)كحماد قد نقص رجليف
ًديثي   ابفي  فقد ركاه جريري  بك حاتـو أكىك صحيح  ما قاؿ  ،حازـو  ابفي  كقد كصلو جريري  مرسبلن  فقد  اف الحى

ًديثي ، ؽً األزرى  بفى  عى أف نافً : عباس عف قيس بف سعد، عف يزيد بف ىرمز، عف ابفً ، حاـز  كبيذا ي كف الحى
 ان.صحيح
حد يف ما لـ ي ف لة، عند المكزيادة ال قة مقبك  ة،ذلؾ زيادة الراكياف زيادة مف  ق بك حاتـو أ قد عدٌ  :تُ مْ قُ 

 .ك ؽ منوقد خالؼ بيا األ
أف  :حماد بف سلمة، عف قيس بف سعد فقد ركاه ،، فنقص رجليففركاه مرسبلن  "ةحماد بف سلم :اأم 

ًديث  .مرسبلن  نافع بف األزرؽ  تب إلى ابف عباس، كبيذا ي كف الحى
رىةقد تيير حفظو ، حماد بف سلمةٌف إ: ُقْمتُ   ثى إذا حدٌ  ، ك اف لو أكىاـه حجرو  الحافظ ابفي   ما قاؿ ،ًبأىخى

ًديثي   .وً مف أكىامً  مف حفظو، فربما  اف ىذا الحى
 
 

 

                                                           
 .(7/351) للزر ل  األعبلـ، ك (246/ 8) الميزاف لساف :انظر إلى( 1)
ؿي  تعريؼكبيذا ي كف الحديث معضؿ: ك ( 2)  (.241-1/240) الراكم تدريب". فىأىٍ  ىري  اٍ نىاًف، ًإٍسنىاًدهً  ًمفٍ  سىقىطى  مىا كىىيكى " :اٍلميٍعضى
 .(920) قـر ، مسألة كالسير اليزك، ف  ركيت أخبار باب( 1/307):  تاب علؿ الحديث البف أب  حاتـ انظر إلى( 3)
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  :الثانية ةُ مّ العِ 
رىةفيو راكياف اختلطا  اًزـ" :األكؿ :كىما، ًبأىخى ًرٍيري بفي حى ئمة اختبلطو لـ قكاؿ األأكل نو مف خبلؿ ، "جى

اتً  أب نقؿ اٍبفي  ر على مركياتو  مايؤ ٌ  كقاؿ عبد ، تيير جرير بف حاـز قبؿ مكتو بسنة:" و قكلوأبيـو عف حى
ًديث فلما خشكا ذلؾ منو حجبكه فلـ  ك اف لو أكالدي  ،اختلط بف حازـو  جريري  :الرحمف بف ميدم أصحاب حى

اًتـو عف يحيى بف معيف يقكؿ أب ، كنقؿ اٍبفي يسمع منو أحد ف  اختبلطو شيئان  ، "(1) اف صاحب ً تىاب:" حى
، قاؿ "(2)مف حفظو كبعد ما اختلط ل ف لـ يحدث ف  حاؿ اختبلطو  ثى إذا حدٌ  لو أكىاـه :" ابف حجر كقاؿ

ًدي و عنو فيو ضعؼ، ركل عنو :" الذىب    ًديث إال عف قتادة فِف حى أحد األئمة ال بار ال قات، مستقيـ الحى
ًدي يف   نما ينف  ىذا المكضع مف حى مف  ثى إذا حدٌ  ما أف لو أكىاـه منا ير، كىذا ال يسقط الرجؿ جملة كا 

كأبك  أبك حاتـو  تى سير ال يضر الراكم، فقد يقع فيو ال بار. أما عف اختبلطو كتييره فقد كقٌ اليحفظو، كالكىـ 
ًدي و، فقد  اف أكالده  نعيـو  الفترة الت  اختلط فييا قبؿ مكتو بسنة، كل ف اختبلطو ىذا ال يضره، كال يقدح ف  حى

ًديث فحجبكه حاؿ اختبلطو، ف ؿ مف ركل عنو إنما ركل عنو قبؿ االختبلط،  ، كلـ يسمع منو أحده أصحاب حى
ًديث :قاؿ أىٍحمىدي بف سناف عف ابف ميدم فلما أحسكا ذلؾ منو ، جرير بف حاـز اختلط ك اف أكالده أصحاب حى

جعلو العبلئ  مف ، كقد "(3)حجبكه، فلـ يسمع أحد منو حاؿ اختبلطو شيئان". كركايتو ف  ال تب الستة جميعان 
 ."(4)الذم ال يضر اختبلطيـ األكؿالقسـ 

 

 :الثالثةُة مّ العِ 
لى   مَّادي ٍبفي سى :" خر عمره  ما قاؿ الحافظ ابف حجرآكل نو  اف اختبلطو ف   "،مىةى ٍبًف ًدينىارو اٍلبىٍصًرم  حى

رىةتيير حفظو  ًبأىخى
يما البشر، كاليالب على مف يحفظ الخطأ كالكىـ شيئاف ال ينفؾ عن:" قاؿ اٍبفي ًحبَّافى  "،(5)

ًديثً  كيحدث مف حفظو أف ييـ كليس مف اإلنصاؼ ترؾي  ييـ ف  ركايتو، بؿ  راكو  قة صحت عدالتو بأكىاـو  حى
ى ف  م ؿ ىذا قبكؿ ما يركل ال بت مف الركايات كترؾ ما صح أنو كىـ فييا ما لـ يفحش األكلاالحتياط ك 
 ."(6)ف  ذلؾ استحؽ الترؾ حينئذو حتى ييلب على صكابو، فِف  ا ،ذلؾ منو
 

 :رابعةال ةُ مّ العِ 
اًزـ" :مدلس، كىك فيو راكو   ًرٍيري بفي حى قاؿ ابف  ى  مااألكلكل ف تدليسو ال يضر ألنو مف المرتبة  "،جى
ًدي و عف ك  ،ال قات دي زدم أحى جرير بف حاـز األ: حجر حاـز عف  أب كصفو بالتدليس يحيى الحمان  ف  حى

                                                           
 .(505/ 2) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 1)
 .(138)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 2)
 .(505/ 2) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى ، ك(392/ 1) االعتداؿ ميزاف :انظر إلى( 3)
 (16)/  للعبلئ  المختلطيف :انظر إلى( 4)
 (.178)/ تقريب التيذيب :انظر إلى( 5)
 (.98-7/97) ال قات البف حباف :انظر إلى( 6)
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ف لـ يصرح ا  ك  ،كتدليسيـ ال يضر كيقبؿ ،ىاألكلمف المرتبة  ( مدلسه فة صبلة النب  )سيؿ بف سعد ف  ص
 ."(1)بالسماع

  :الحكُم َعَمى إسناِد الحديثِ  :رابعاً 
ًديثي  ، كقد أخرجو اإلماـ مسلـ ف   قات وً ركاتً  جميعى  فٌ أل ؛ اإلسنادبيذا  صحيحه بعد بياف عللو  الحى

 صحيحو.
 

 رجمين من سند الحديث. بحذفِ  عَللُ وفيو اإل: نموذج الثالثاأل 
اًتـو  أب ( قاؿ اٍبفي 883مسألة ) –19 عف سفياف ، ركاه يعلى بف عبيد عف حديثو ، كسئؿ أبك زرعة"، حى

، جيؿ؟ ب أل فييا جمؿه  (، مئة بدنةو ساؽ النب  ) :؛ قاؿعف ابف عباسو ، عف مقسـ، ال كرم، عف منصكر
عف مقسـ، عف ابف عباس، ، عف الح ـ، ليلى أب عف ابف ، مال كر  :ىذا خطأ؛ إنما ىك :فقاؿ أبك زرعة

 ."(2)كالخطأ مف يعلى
 

 

 

  الحديث تخريجُ  :أولً 
د ًف  سينىًنوً  - وي أىبيك دىاكي ًديث رقـ ) :(، ً تىابي الصبلة، بىابه 168/ 3) أىٍخرىجى (، مف طريؽ 1749ف  اليدم حى

، )رىًض ى اللَّوي  بَّاسو ًديث مختلؼ  الن فيل   بو، عىًف اٍبًف عى ٍنوي(، بو حى  . األلفاظعى
ٍو ًف  سينىًنًو ) - وي اٍبفى مىاجى نىاًئًز، بىاب: بي أىٍبكىابً (، ً تىا283/ 4أىٍخرىجى ًديث  اٍلجى نىاًث كىالذ  يكًر حى اٍليىٍدًم ًمٍف اإٍلً

، عىًف اٍبًف  (، مف طريؽ3100رقـ) ، عىفً  أب سيٍفيىافى ٍف ًمٍقسىـو ، عى ، )رىًض ى اللَّوي  لىٍيلىى، عىًف اٍلحى ىـً بَّاسو اٍبًف عى
ًديث مختلؼ  ٍنوي(، بو حى  . األلفاظعى

وي  - ًف اٍبًف ، (، مف طريؽ1/234أىٍحمىدي ف  مسنده،) اإلماـأىٍخرىجى ، عى ،  أب سيٍفيىافى ، عىٍف ًمٍقسىـو لىٍيلىى، عىًف اٍلحى ىـً
ًديث مختلؼ  ٍنوي(، بو حى ، )رىًض ى اللَّوي عى ًف اٍبًف عىبَّاسو  .اظاأللفعى

وي ابف  - ، باب239/ 3شيبة ف  مصنفو ) أب أىٍخرىجى جِّ ، : (، ً تىابي اٍلحى مىؿى كىاٍلبيٍخًت َّ ًؿ ييٍيًدم اٍلجى ًف  الرَّجي
ًديث رقـ) ، عىًف اٍبًف ، (، مف طريؽ13816حى ،  أب سيٍفيىافى ، عىًف اٍبًف عىبَّاسو ، عىٍف ًمٍقسىـو لىٍيلىى، عىًف اٍلحى ىـً

ٍنوي( ًديث مختلؼ )رىًض ى اللَّوي عى  .األلفاظ، بو حى
وي الطَّبىرىاًن   ف  المعجـ ال بير ) - ًديث ، العيف :بىابي ، (378/ 11أىٍخرىجى ، حى ، عىًف اٍبًف عىبَّاسو ًمٍقسىـو

، عىًف اٍبًف ، (، مف طريؽ12057رقـ) ، )رىًض ى  أب سيٍفيىافى ، عىًف اٍبًف عىبَّاسو ٍف ًمٍقسىـو ، عى ًف اٍلحى ىـً لىٍيلىى، عى
ًديث متقارب  اللَّوي  ٍنوي(، بو حى  .األلفاظعى

                                                           
 .(20)/  المدلسيف طبقات :انظر إلى( 1)
اًتـو ) انظر إلى:( 2) ًديث الٍبف أىًب  حى  (.883(، علؿ أخبار ف  المناسؾ، مسألة رقـ)295/ 1علؿ الحى
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وي اٍلبىٍييىًق   ًف  سينىًنًو ال برل) - جِّ ، (376/ 5أىٍخرىجى كىاًز الذَّ ىًر كىاأٍليٍن ىى ًف  اٍليىدىايىا :بىابي ، ً تىابي اٍلحى ًديث ، جى حى
ٍف ًمٍقسىـو (، مف 10158رقـ ) ، عى كرو ، عىٍف مىٍنصي ًف اٍبًف عىبَّاسو )طريؽ سيٍفيىافي ًديث ، عى ٍنوي( حى رىًض ى اللَّوي عى
 بلفظو.

 

 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
 ."(1)، الُكْوِفيُّ الطََّناِفِسيُّ َأُبو ُيْوُسفَ  ُأَميََّة المحام اإليادي أبيَيْعَمى بُن ُعَبْيِد بِن  -1

ف أ بت أكالد صدكؽ  ا:" و قكلوأبيعف  حاتـو  أب  ، كنقؿ ابفي "(2)الحديث   يرى   اف  قةن :" سعدو  قاؿ ابفي 
 قة، كعنو  :مىًعيف ، كقاؿ ابفي ف  نفسو صالحان  الحديثً   اف صحيحى  :ًو ف  الحديث، كقاؿ أحمد بف حنبؿأبي

أيما أحب " :سئؿ يحيى كأنا أسمع":الجنيد ، كقاؿ ابفي "(3)ضعيؼ ف  سفياف،  قة ف  غيره :يعلى؟ قاؿ :أيضان 
: معيفو  ، كقاؿ ابفي "(4):)كأ بت(كأراه قاؿ، ( َّ إللى أحب )يع:" ؾ، محمد بف عبيد، أك يعلى بف عبيد؟ فقاؿليإ
ؼو :" ، كقاؿ العجل   "(5) اف يعلى بف عبيد يتشيع" ًدي و أىٍربىعىة آالى ، كذ ره ابف حباف ف  "(6)يحفظيا  ً قىة كى ىافى حى

اًفظي، ال ِّقىةي، ": ، قاؿ الذىب "(7)ال قات  إال ف    قةه :" ، كقاؿ ابف حجر"(9)عابد ةه  ق:" كقاؿ أيضان ، "(8)اإلماـالحى
لىٍكف مف شٌكاؿ سنة تسعو :" سٍعد ،كقىاؿى ابفي "(10)عف ال كرم ففيو ليف  وً حدي ً  ٌف  بال كفة يكـ األحد لخمسو خى تيكي

 ."(11)كمائتيف
 عف ال كرم ففيو ليف. وً إال ف  حدي ً   قةه  :فيوِ  َلصة القولِ خُ 

 . "(12)ْوِريُّ َأُبو عبِداهلِل اَْلُكْوِفيُّ ُسْفَياُن ْبُن َسِعْيِد ْبِن َمْسُرْوٍق اَلثَّ  -2
ًديث :" قاؿ اٍلًعٍجًل    اًتـو عف يحيى بف معيف قكلو أب ، كنقؿ اٍبفي "(13) قة  بت ف  الحى أمير المؤمنيف :" حى

ًديث ـي  زاىده  حافظه  فقيوه  :قكلو و أبي قة، كعف  :كقاؿ مرة، ف  الحى إسحاؽ،  أب العراؽ كأتقف أصحاب  أىؿً  إما

                                                           
  سير( 5/233) اإلسبلـ تاريخ( 2/378) مسلـ صحيح رجاؿ( 32/389) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب: انظر إلى( 1)

 .(476/ 9) النببل  أعبلـ   
 .(366/ 6) ال برل الطبقات انظر إلى :( 2)
 .(305/ 9) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرحانظر إلى : ( 3)
 .(292)/  الجنيد ابف سؤاالت انظر إلى :( 4)
 .(36/ 2) محرز ابف ركاية - معيف ابف تاريخانظر إلى : ( 5)
 .(373/ 2) للعجل  ال قاتإلى :  انظر( 6)
 .(654-653/ 7) حباف البف ال قاتانظر إلى : ( 7)
 .(476/ 9) النببل  أعبلـ سيرانظر إلى : ( 8)
 .(397/ 2) ال اشؼانظر إلى : ( 9)
 .(609)/  التيذيب تقريبانظر إلى : ( 10)
 .(366/ 6) ال برل الطبقاتانظر إلى : ( 11)
 (.155-11/154) تيذيب ال ماؿ :انظر إلى( 12)
 (.1/407معرفة ال قات للعجل  ) :انظر إلى( 13)
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ًديث إال سفياف ال كرم، كعف ابف المبارؾ قكلو ما بالعراؽ أحده  :سيٍفيىافى ٍبًف عييىٍينىةى، قكلو كعف ما  :يحفظ الحى
ما سمعت بعد التابعيف بم ؿ سفياف، كعف يحيى بف سعيد  :رأيت م ؿ سفياف، كعف ابف الح ـ بف بشير قكلو

أئمة الناس ف  زمانيـ أربعة :" ف ابف ميدم قكلوما رأيت أحدان أحفظ مف سفياف ال كرم، كعف عبدالرحم:" قكلو
، "(2) اف مف سادات أىؿ زمانو حفظان كاتقانان :" ، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات، كقاؿ"(1)منيـ سفياف بال كفة كعدٌ 

لىى أمانتو بح الميٍسًلميف اف إمامان مف أئمة ": البيدادم كقاؿ الخطيبي  يث كعلمان مف أعبلـ الديف، مجمعان عى
"، (4)الحجة ال بت": "، كقاؿ الذىب (3)ين  عىٍف تز يتو مع اإلتقاف كالحفظ، كالمعرفة كالضبط، كالكرع كالزىدستى يي 

كذ ره ف  المرتبة  "،(5)ك اف ربما دلس مات سنة إحدل كستيف كمائة،  قة حافظ حجة:" قاؿ الحافظ ابف حجر
 ."(6)ال انية مف مراتب المدلسيف كىك ممف ال يضر تدليسيـ

  قةه حافظه حجةه. :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
َمِميُّ الُكْوِفيُّ  -3  ."(7)َمْنُصْوُر بُن الُمْعَتِمِر َأُبو َعتَّاٍب السُّ

ًفيعنا عى ": قاؿ ابف سعد ًديًث رى :" شعبة قكلو، حاتـ عف أب ، كنقؿ ابف "(8)االي ىافى ً قىةن مىٍأميكننا  ىً يرى اٍلحى
ًديث  ىافى أ بت أىؿ اٍل يكفىة :" لعجل ، كقاؿ ا"(9)مف ال قات منصكره  :" ، كقاؿ ابف حباف"(10)ً قىة  ىبت ًف  الحى
دي ": ، كقاؿ الذىب   "(11)أىؿ ال كفة كقرائيـ كزىاد مشايخيا كفقيائيـ  ادً بٌ مف عي  ، القيٍدكىةي، أىحى اًفظي، ال ٍَّبتي الحى
ـي اإلمى :" ، كقاؿ أيضان "(12)األىٍعبلىـً   قة  بت ك اف :" حجرو  كقاؿ ابفي  ،"(13)الحفاظ األ بات ، ك اف مف  بارـٍ لى العى  ا

 ،لـ ي ف فييا أحفظ للحديث منو ...مف أعبلـ رجاؿ الحديث": ،كقاؿ الزر ل "(14)ال يدلس مف طبقة األعمش
ًمائىةو "(15)  بتان  ك اف  قةن  كره ًف  آًخًر سىنىًة اٍ نىتىٍيًف كى ىبلً يفى كى فِّ ى مىٍنصي ، كتيكي

(16)". 

                                                           
 (.225-4/223) انظر إلى: الجرح كالتعديؿ( 1)
 (.402-6/401) ال قات البف حباف :انظر إلى( 2)
 (.10/219) انظر إلى: تاريخ بيداد( 3)
 (.2/169) انظر إلى: ميزاف االعتداؿ( 4)
 (.244)/ تقريب التيذيب :انظر إلى( 5)
 (.32)/ طبقات المدلسيف :انظر إلى( 6)
 .(402/ 5) النببل  أعبلـ سير: انظر إلى( 7)
 (328/ 6) ال برل الطبقات: انظر إلى( 8)
 .(153/ 1) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح: انظر إلى( 9)
 .(299/ 2) للعجل  ال قات: انظر إلى( 10)
 .(263)/  األمصار علما  مشاىير: انظر إلى( 11)
 .(402/ 5) النببل  أعبلـ سير: ر إلىانظ( 12)
 .(742-741/ 3) اإلسبلـ تاريخ: انظر إلى( 13)
 .(547)/  التيذيب تقريب: انظر إلى( 14)
 .(305/ 7) للزر ل  األعبلـ: ىانظر إل( 15)
 .(328/ 6) ال برل الطبقات: انظر إلى( 16)
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  بت.  قةه  :فيوِ  قولِ ال ُخَلَصةُ 
 . "(1)َلْيَمى، َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن اأَلْنَصاِريُّ اْلُكوِفيُّ  أبيُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن  -4

 أحدان  رأيتي  ما:" عف شعبة قكلو حاتـو  أب  كنقؿ ابفي  ،"(2)أك تعديؿ  ف  طبقاتو دكف جرحو  سعدو  ذ ره ابفي 
ك اف فقيينا، صاحب :" ،  قة،  ـ قاؿ بعد ذلؾ ب  يرصدكؽه :" ، قاؿ العجل "(3)يلىل أب  مف ابفً  حفظان  أى أسكى 
كيحدث على  ،على التكىـ يركم الش  ى  الخطأً  فاحشى  ر الكىـً   يى  الحفظً   اف ردم ى ": حباف ،كقاؿ ابفي "(4)سنة

ف، كقاؿ أحمد بف كيحيى بف معي ،تر و أحمد بف حنبؿ ،فاستحؽ الترؾ ،ف  ر المنا ير ف  ركايتو ،الحسباف
أحد اٍلفيقىيىا  لىٍيسى ًباٍلقىًكٌم ًف  :" ، كقاؿ النسائ "(6)، كذ ره العقيل  ف  الضعفا "(5)الحديثً  ضعيؼي " :حنبؿ

ًديث ًديث،": عف شعبة قكلو، ، كنقؿ ابف الجكزم"(7)الحى كىعف يحيى بف سعيد  س   اٍلًحٍفظ ميٍضطىرب ًف  الحى
ًعيؼي ": يحيى بف مًعيف قكلوكىعف  س   اٍلًحٍفظ جدان :" قكلو ًديث ضى ، كىعف أىب ،الحى قىاؿى مٌرة لىٍيسى ًبذىاؾى اًتـ   كى حى

اً  فسىا  حفظو كىالى يتيـ ًبشىٍ  و  طىأ كىالى يٍحتىج ًبوً  ،مف اٍل ىًذب الرَّاًزٌم شيؿ ًباٍلقضى لىٍيًو  ىٍ رىة اٍلخى ا يين ر عى ًإنَّمى
(8)" ،

فى ": كقاؿ الذىب  اًنوً قىاًض  اٍل يكفىًة كى مى ٍقًرئييىا ًف  زى مي اًلمييىا كى ًقييييىا كىعى
، كقاؿ "(10)عبلـ األ دي أحى :" ، كقاؿ أيضان "(9)

 ."(12)، تكف  بال كفة سنة  ماف كأربعيف كمائة "(11) س   الحفظ جدان  صدكؽه ": ابف حجر
 .ان س   الحفظ جد صدكؽه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

تبع  لطرؽ الحديث المختلفة تبيف ل  أنو ضمف رجاؿ ، كمف خبلؿ تاإلسنادسقط مف أي  إنو: تُ مْ قُ 
 ، كأٌف الذم أسقطو "يعلى" تار ان الحديث عف بياف علتو.سناد الحديث منقطعا  ك  اإلسناد

 ."(1)، َمْولُىُم، اْلُكوِفيُّ (14)، َأُبو ُمَحمٍَّد، اْلِكْنِديُّ (13)اْلَحَكُم ْبُن ُعَتْيَبةَ  -5

                                                           
 .(967/ 3) اإلسبلـ تاريخانظر إلى : ( 1)
 .(341/ 6) ل برلا الطبقات انظر إلى :( 2)
 .(152/ 1) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح: انظر إلى( 3)
 .(407)/  للعجل  ال قات: انظر إلى( 4)
 (244/ 2) حباف البف لمجركحيفا انظر إلى:( 5)
 .(98/ 4) للعقيل  ال بير الضعفا  :انظر إلى( 6)
 .(92)/  للنسائ  كالمترك كف الضعفا انظر إلى: ( 7)
 .(76/ 3) الجكزم البف كالمترك كف الضعفا : انظر إلى( 8)
 .(967/ 3) اإلسبلـ تاريخانظر إلى: ( 9)
 .(193/ 2) ال اشؼانظر إلى: ( 10)
 (.493)/  التيذيب تقريبانظر إلى: ( 11)
 (.341/ 6) ال برل الطبقات انظر إلى( 12)
  قبلو الذم عصرم كىك ركاية لو أعرؼ ال ال كفة قاض  العجل  ميملة آخره النياس ابف عتيبة ابف الح ـ غير كىك :تي لٍ قي  (13)

 .(1/228) الجكزم البف كالمترك كف كالضعفا  ،(175)/ التيذيب تقريبانظر إلى:  .تمييز ىك إنو كقيؿ    
  :إلى انظر سمرقند قرل مف قرية كى   ندل، إلى النسبة ىذه الميملة، الداؿ ك سر النكف كس كف ال اؼ ب سر :اٍلً ٍنًدم   (14)

 .(161/ 11) للسمعان  األنساب     
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ًديثً الياًلمنا عى عى  فقييان   ىافى  قةن :" سعدو  قاؿ ابفي  ًفيعنا  ىً يرى اٍلحى ا رى
حاتـ عف القطاف  أب ، كنقؿ ابف "(2)

،كقاؿ "(4) قة" :و قكلوأبي قة، كعف :" قكلو كعف ابف معيفو  ،"(3) حدي و يعن  ، بت  قة كل ف يختلؼ:" قكلو
بالتدليس كقاؿ "(8)، كابف حجر"(7)،ك العبلئ "(6)النسائ ، كصفو  ؿ مفك  ،"(5) قة،  بت ف  الحديث،:" العجل 

جعلو ك  :تُ مْ قُ ، مف فقيا  ال كفة مشيكر كصفو النسائ  بالتدليس كح اه السلم  عف الدارقطن :" ابف حجر
، كقاؿ "(9)حكا بالسماعف لـ يصرٌ ا  ابف حجر مف المرتبة ال انية مف مراتب المدلسيف الذيف يقبؿ حدي يـ ك 

دي األىٍعبلـً :" الذىب  ـي اإلمى :" أيضان  ، كقاؿ"(10)اٍلفىًقيوي أىحى ـي أىٍىًؿ ال يٍكفىةً  ا اًل ، عى ال ىًبٍيري
  قةه  ته قانً :" ، كقاؿ أيضان "(11)

ٍمسى "(13) قة  بت فقيو إال أنو ربما دلس :" ، كقاؿ ابف حجر"(12)سنة بي صاحً  ـي ًباٍل يكفىًة سىنىةى خى فِّ ى اٍلحى ى تيكي ، ى
ًمائىةو ف  خبلفة ىشاـ بف عبد الملؾ عىٍشرىةى كى
(14)" . 

 .إال أنو ربما دلس فقيوه   بته   قةه . : َصُة القوِل فيوِ ُخَل
، كمف خبلؿ تتبع  لطرؽ الحديث المختلفة تبيف ل  أنو ضمف رجاؿ اإلسنادسقط مف لقد أي : تُ مْ قُ 
 ، كأٌف الذم أسقطو "يعلى" تار ان الحديث عف بياف علتو.سناد الحديث منقطعا  ك  اإلسناد

6-   ََ ن نجدة، َأُبو القاسم، َصاِحُب َعْبِد المَِّو ْبِن َعبَّاٍس َوُىَو َمْوَلى َعْبِد المَِّو ابْ :" وُيقال، َجرةِمْقَسٌم بن ُب
 ."(15)ْبِن اْلَحاِرثِ 
ًعيفنا:" سعد قاؿ ابفي  ًديًث ضى  ىافى  ىً يرى اٍلحى

صالح الحديث ال :" و قكلوأبيعف  حاتـو  أب  ،كنقؿ ابفي "(16)
:" عف ابف عباس، قاؿ أبك محمد بف حـز:" مقسـ:" الذىب ، كقاؿ "(18)ً قىة:" ، كقاؿ العجل "(17)بأس بو 

                                                                                                                                                                                           
 .(208/ 5) النببل  أعبلـ سير: انظر إلى( 1)
 .(324/ 6) ال برل الطبقاتانظر إلى: ( 2)
 .(124/ 3) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح: انظر إلى( 3)
 .(125/ 3) السابؽ المصدر: انظر إلى( 4)
 .(126)/  للعجل  ال قات: انظر إلى( 5)
 .(123)/  المدلسيف ذ ر: انظر إلى( 6)
 .(106)/ التحصيؿ جامع: انظر إلى( 7)
 .(30/ )/  المدلسيف طبقات :انظر إلى( 8)
 .(30/ )/  المصدر السابؽ :انظر إلى( 9)
 .(224/ 3) اإلسبلـ تاريخ: انظر إلى( 10)
 .(208/ 5) النببل  أعبلـ سير: انظر إلى( 11)
 .(345/ 1) ال اشؼ :انظر إلى( 12)
 .(175)/  التيذيب تقريب :ىانظر إل( 13)
 (.324/ 6) ال برل الطبقات: انظر إلى( 14)
 .(8/33):للبخارم ال بير التاريخك  ،(5/471) :ال برل الطبقات، ك (28/461) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب: انظر إلى( 15)
 .(23/ 6) ال برل الطبقات :انظر إلى( 16)
 .(414/ 8) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح: انظر إلى( 17)
 .(295/ 2) للعجل  ال قات: انظر إلى( 18)
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، كقد كٌ  فو ابفي صدكؽ مف مشاىير التابعيف، ضعٌ :" ، كقاؿ أيضان "(1)ضعيؼ  قو غير كاحد، كالعجب أف حـز
قىاؿ ابف "(3)ليس بالقكم:" حـز ،كقىاؿ ابفي "(2)البخارم أخرج لو ف  صحيحو، كذ ره ف   تاب الضعفا  ، كى

قىاؿ يعقكب بف سفياف، كالدَّارىقيطًن ٌ  ، لـ الناس ف  بعض ركايتوت:" قاؿ الساج ، حجر ، كقاؿ ابف "(4) قة:" كى
ًمائىةو "(5)ك اف يرسؿ  صدكؽه :" حجر فِّ ى سىنىةى ًإٍحدىل كى ، تيكي

(6)". 
 .صدكؽه : ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

، َأُبو اْلَعبَّاِس  بِن َىاِشٍم اْلُقَرِشيُّ  المطَمبُ َعْبُدالمَُّو ْبُن َعبَّاِس ْبِن َعْبدِ  -7 جميل سبقت  صحابياْلَياِشِميُّ
 جميل. صحابي(، ورتبتو 1011ترجمتو في مسألة رقم )

 

 بياُن عمِل الَحِديث  :ثالثاً 
 : عملٍ  الَحِديث فيِو ثَلثُ 

 : ىاألول ةُ مّ العِ 
، عىٍف لىٍيلىى أب عىًف اٍبًف ، ال كرم :؛ إنما ىكىذا خطأه :" عنيا أبك زرعة فقاؿ ثى الت  تحدٌ  ، عىًف اٍلحى ىـً

ٍنيي  ، )رىًض ى اللَّوي عى بَّاسو ، عىًف اٍبًف عى  ( كالخطأ مف يعلى.ماًمٍقسىـو
، ان سناد ىذا الحديث انقطاعإف ل  مف خبلؿ تتبع  لطرؽ الحديث المختلفة أف ف  كالذم يتبيٌ  :تُ مْ قُ 

 أب اٍبًف  :كىما اإلسنادف مف يكي، فقد أسقط يعلى را"يعلى"الذم حصؿ منو االنقطاع ىك  كيبيف أبك زرعة أفٌ 
ـي ٍبفي عيتىٍيبىةى، كىذا خطأه ، لىٍيلىى  .قادحةه خفية ه  كى  علةه  ،مف يعلى كاٍلحى ى

 للحديثً  ال يجكز أف ي كفى  ـى إذا  اف الراكم  قة فلً : فِف قيؿ " :حاتـو  أب بان على  بلـ معقٌ  حجرو  قاؿ ابفي 
ىذا التجكيز ال نن ره؛ ل ف مبنى ىذا العلـ  :لنا، قي "(7)(خر مراران كباآل ث بأحدىما )مركيان إسناداف عند شيخو حدٌ 

 ."(8)على غلبة الظف
 

  :الثانية ةُ مّ العِ 
ـي ٍبفي عيتىٍيبىةى ، سيٍفيىافي اىل ٍَّكًرم   :ف مف المرتبة ال انية، كىمايف مدلسيكجكد راكي كمف المعلكـ بيف  .ك اٍلحى ى

ًدي و أف المدلس مف المرتبة ال انية المحد يف ف لـ يصرٌ  ،يقبؿ حى  .ح بالسماعكا 
 .الظاىرة غير القادحة امييأخرل فتزكؿ علة تدلس ماع مف طرؽو حا بالسٌ كقد صرٌ  :تُ مْ قُ 

                                                           
 .(72)/  الضعفا  ديكاف ذيؿ: انظر إلى( 1)
 (.176/ 4) االعتداؿ ميزاف: انظر إلى( 2)
 .(189/  2: )المحل : انظر إلى( 3)
 .(289/  10)التيذيب تيذيب: انظر إلى( 4)
 .(545)/  التيذيب تقريب: انظر إلى( 5)
 (.23/ 6) ال برل اتالطبق: انظر إلى( 6)
 .مرة؟ كباآلخر مرة بأحدىما فحدث: الصكاب كلعؿ النسخ جميع ف   ذا قكسيف بيف ما (7)
 .(875/ 2) حجر البف الصبلح ابف  تاب على الن تانظر إلى:  (8)
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 :الثالثة ةُ مّ العِ 
ًديث  ـي  :كىك، كجكد راكو صدكؽ ف  إسناد ىذا الحى رة ًمٍقسى  قادحة. ظاىرةه  كتعد ىذه العلة علةه ، بف بيجى
 

 :الرابعة ةُ مّ العِ 
 قادحة. ظاىرةه  لىٍيلىى، كى  علةه  أب كىك اٍبًف ، صدكؽ سيئ الحفظ راكو  فيو 

  :الحكُم َعَمى إسناِد الحديثِ  :رابعاً 
لىٍيلىى،  أب ككجكد اٍبًف  ،بسبب االنقطاع المكجكد ف  سند الحديث ؛ جدان  ضعيؼه  اإلسنادبيذا  الحديثي 
 الحفظ. ئي سيٌ  كىك صدكؽه 

 

 .(1)بالضطرابوفيو اإلعَلل  :نموذج الرابعاأل 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي ( 904مسألة ) –20 عف ، عف الكليد، كذ ر حديث صفكاف أب  كسمعت" :حى

ال ىجرة بعد الفتح، كل ف جياد  :( قاؿىريرة، عف النب  ) أب عف ، صالح أب عف األعمش، عف ، شيباف
ذا استنفرتـ فانفركا؟ قاؿ ، كنية صالح،  أب عف  : اف صفكاف ربما يركيو فيقكؿ :أب  قاؿ، ىذا خطأ. :أب كا 

 :يقكؿ كأحيانان ، عف ابف عباس :كيركيو شيباف فيضطرب فيو، مرة يقكؿ .(عف ابف عباس، عف النب  )
عف مجاىد، عف طاكس، عف ابف عباس، ، األعمش :، كالصحيح إنما ىك.(ىريرة، عف النب  ) أب عف 

 ."(2)أف حديث الكليد غريبكيظف قـك  :أب (.، قاؿ عف النب  )
 

  الحديث تخريجُ  :أولً 
فىٍضًؿ الًجيىاًد كىالسِّيىًر، حديث  :(، ً تىابي الًجيىاًد كىالسِّيىًر، بىابي 15/ 4صحيحو )ف  أخرجو البخارم  -

ٍبًد اللَّوً (، مف ط2783رقـ) ًل   ٍبفي عى بَّاسو رىًض ى اللَّوي عىٍنييمىا، مرفك بوً  ريؽ عى  عان حديث بلفظو.، عىًف اٍبًف عى
مىارىًة، بىابي 1487/ 3أخرجو مسلـ ف  صحيحو ) - ـً كىاٍلًجيىاًد  :(، ً تىابي اإٍلً ٍسبلى لىى اإٍلً اٍلميبىايىعىًة بىٍعدى فىٍتًح مى َّةى عى

ٍعنىى الى ًىٍجرىةى بىٍعدى اٍلفىٍتًح، حديث رقـ ) بىيىاًف مى ٍيًر، كى اؽي ٍبفي مف طريؽ يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى، كى  ،(1353كىاٍلخى ٍسحى اً 
ا ٍنييمى ًف اٍبًف عىبَّاسو رىًض ى اللَّوي عى ـى بو عى  بلفظو. حديثه ، ًإٍبرىاًىي

 ،(2480ًف  اٍلًيٍجرىًة ىىًؿ اٍنقىطىعىٍت؟ حديث رقـ ) (، ً تىاب اٍلًجيىاًد، بىابه 3/ 3أخرجو أبك داكد ف  سننو ) -
ًف اٍبًف عىبَّاسو  أب عيٍ مىافي ٍبفي  مف طريؽ ٍنييمىا شىٍيبىةى، بو، عى  بلفظو. حديثه ، رىًض ى اللَّوي عى

ا ى ًف  الًيٍجرىًة حديث  بىابي ، ((( أىٍبكىابي السِّيىًر عىٍف رىسيكًؿ اللًَّو 148/ 4أخرجو الترمذم ف  سننو ) - مىا جى
بِّ ِّ  مف طريؽ أىٍحمىدى  ،(1590رقـ ) ٍبدىةى الضَّ بَّاسو  ٍبفي عى ٍنييمى )بو، عىًف اٍبًف عى  بلفظو. حديثه ، (ارىًض ى اللَّوي عى

                                                           
لىى ييٍركىل الًَّذم ىيكى  :اٍلميٍضطىًربي  (1) وو  عى حىتٍ  فىًِفٍ  ميتىقىاًربىةو، ميٍختىًلفىةو  أىٍكجي كىايىتىٍيفً  ًإٍحدىل ريجِّ ٍحبىًتوً   ىٍ رىةً  أىكٍ  رىاًكييىا ًبًحٍفظً  الرِّ   اٍلمىٍرًكمَّ  صي

ٍيرً  أىكٍ  عىٍنوي،     ـي : ذىًلؾى  غى  ٍ ًة، فىاٍلحي ٍعؼى  ييكًجبي  كىااًلٍضًطرىابي . ميٍضطىًربنا يى يكفي  كىالى  ًللرَّاًجحى ًديثً  ضى ٍشعىاًرهً  اٍلحى ـً  إًلً ٍبًط، ًبعىدى يىقىعي  الضَّ   كى
ٍسنىادً  ًف      ًف  تىارىةن، اإٍلً ا أيٍخرىل، اٍلمىٍتفً  كى ًفيًيمى مىاعىةو  أىكٍ  رىاكو  ًمفٍ  كى  .(1/308) النكاكم تقريب شرح ف  الراكم تدريب :إلى انظر. جى

اًتـو ) انظر إلى:( 2) ًديث الٍبف أىًب  حى  (.904(، علؿ أخبار ف  اليزك كالسير، مسألة رقـ)302-1/301علؿ الحى
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لىى أىفَّ  (، ً تىابي السِّيىًر، بىابي 452/ 10صحيحو ) ف  أخرجو ابف حباف - بىًر الدَّاؿِّ عى فىٍضًؿ اٍلًجيىاًد، ًذٍ ري اٍلخى
ـى اٍلًيٍجرىًة، حديث رقـ ) قىا ٍت ًنيَّتيوي ًفيًو يىقيكـي مى حَّ اًلدو اأٍلى ، (، مف طريؽ4592اٍلًجيىادى ًلمىٍف صى ـي ٍبفي خى ٍزرىؽي، ًىشىا

ًليدي ٍبفي ميٍسًلـو  ، عىًف اأٍلىٍعمىًش، عىٍف ، عف اٍلكى ٍنييمىا أب عف شىٍيبىافي بَّاسو رىًض ى اللَّوي عى ، عىًف اٍبًف عى اًلحو ، صى
 جز  مف الحديث بلفظو. مرفكعان 

ًليدي ٍبفي ميٍسًلـو 79لؼ، حديث رقـ )األ (، بابي 88أخرجو أبك يعلى ف  معجمو )/  - عف ، (، مف طريؽ اٍلكى
، عىًف اأٍلىٍعمىًش، عىٍف  ًف اٍبًف عىبَّاسو  أب شىٍيبىافي ، عى اًلحو ٍنييمىا)صى  بلفظو. حديثه  مرفكعان ، (رىًض ى اللَّوي عى

، حديث عباسو  عف ابفً  صالحو   أب، (، بابي 339/ 10أخرجو الطبران  ف  المعجـ ال بير ) -
ًليدً ، (، مف طريؽ صفكاف بف صالح10844رقـ)  أب ، عىًف اأٍلىٍعمىًش، عىٍف عف شىٍيبىاف، ٍسًلـو مي  ٍبفً  عف اٍلكى

بَّاسو  ، عىًف اٍبًف عى اًلحو ٍنييمىا)صى  بلفظو. حديثه  مرفكعان ، (رىًض ى اللَّوي عى
حديث ، يرعلؿ أخبار ركيت ف  اليزك كالسٌ  بابي  (،1/318ف   تابو العلؿ ) حاتـو  أب أخرجو ابف  -

لً ، (، مف طريؽ صفكاف بف صالح953رقـ) ، عىًف اأٍلىٍعمىًش، عىٍف ، يدي ٍبفي ميٍسًلـو عف اٍلكى  أب عف شىٍيبىافي
، عىًف  اًلحو  حديث بلفظو. ىريرة، مرفكعان  أب صى

 

 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
 ."(1)َصْفَواُن بُن َصاِلِح بِن َصْفَواَن بِن ِدْيَناٍر َأُبو َعْبِد الَمِمِك الثََّقِفيُّ َمْوَلُىُم، الدَِّمْشِقيُّ  -1

 اف ينتحؿ :" ، كذ ره ابف حباف ف   تاب ال قات كقاؿ"(2)صدكؽه :" زرعة قكلو أب ؿ ابف حاتـ عف نق
، "(5)حجة:" داكد أب عف  ، كقاؿ أبك عبيد األجرم"(4) قة عند أىؿ الحديث:" التٍِّرًمًذمٌ ، كقاؿ "(3)مذىب الرأم
:" ، كقاؿ الذىب   "(6) قة:" يماكمسلمة بف قاسـ قكل، عيسى البكغ   عف عل  الطكس ، كأب كنقؿ ميلطام

امًع ًدمىٍشؽى  ، ال ِّقىةي، ميؤىذِّفي جى دِّثي اًفظي، الميحى الحى
: داكد قكلو أب كنقؿ عف  ،محدث دمشؽ:" ، قاؿ أيضان "(7)

ه الحافظ ابف حجر مف المرتبة ال ال ة مف مراتب المدلسيف الذيف بالتدليس، كعدٌ  حجرى  ابفي  ، ككصفو"(8)حجة"
، كنقؿ "(9)ك قة أبك داكد كغيره كنسب إلى التسكية :" كقاؿ بعدىا، ـ إال بما صرحكا فيو بالسماعال يقبؿ حدي ي
جكصا  ابفى  سمعتي  :كقكؿ ابف حباف ف  آخر مقدمة الضعفا  ، قة": ان  قكلوعل  الجيٌ   أب ابف حجر عف

الحديث يعن   يافكمحمد بف مصفى يسكٌ  ، اف صفكاف بف صالح :سمعت أبا زرعة الدمشق  يقكؿ ،يقكؿ
                                                           

 (.191/ 13) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب، ك (475/ 11) النببل  أعبلـ سير :ر إلىانظ( 1)
 .(425/ 4) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 2)
 .(321/ 8) حباف البف ال قات :انظر إلى( 3)
 .(3507) حديث ،(5/531) الترمذم جامع :انظر إلى( 4)
 .(17/  5)دداك  الب  اآلجرم سؤاالت :انظر إلى( 5)
 .(383/ 6) ال ماؿ تيذيب إ ماؿ :انظر إلى( 6)
 .(475/ 11) النببل  أعبلـ سير :ىانظر إل( 7)
 .(503/ 1) ال اشؼ :انظر إلى( 8)
 .(39)/  المدلسيف طبقات :انظر إلى( 9)
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، "(2)قالو أبك زرعة الدمشق  ، قة ك اف يدلس تدليس التسكية:" حجر ، كقاؿ ابفي "(1)يدلساف تدليس التسكية
ًبٍيعو  مائىتىٍيفً األكؿمىاتى ًف  رى ، سىنىةى ًتٍسعو كى ىبلىً ٍيفى كى

(3)" . 
 التسكية. تدليسى  سي ك اف يدلٌ   قةه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

ثقة مدلٌس من المرتبِة : (، ورتبتو1066ِمٌم القرشي سبقت ترجمتو في المسألة رقم )اْلَوِليد بن ُمسْ  -2
 الرابعِة الذيَن ل يقبُل َحِديثيم إل إذا صرحوا بالسماِع.

 ."(5)، َمْوَلُىم، النَّْحِويُّ (4)َشْيَباُن بُن َعْبِد الرَّْحَمِن َأُبو ُمَعاِوَيَة التَِّمْيِميُّ  -3
 شيباف أحب  :" عف أحمد بف حنبؿ قكلو حاتـو  أب  بفي ا، كنقؿ "(6)الحديث   يرى  ةن  اف  ق:" سعد قاؿ ابفي 

صحيح، حدي و صالح، كعف يحيى بف معيف  كىك صاحب  تابو  ،  ير أب مف األكزاع  ف  يحيى بف  إلىَّ 
 قة  :"،كقاؿ العجل "(7)حسف الحديث صالح الحديث ي تب حدي و كال يحتج بو:" و قكلوأبي قة، كعف :" قكلو

، كذ ره أيضان ف   تاب "(9)، كذ ره ابف حباف ف   تابو مشاىير علما  األمصار دكف جرح أك تعديؿ "(8)
ديٍكؽه :" ًخرىاشو قكلو اٍبفً  ً قىةه، كعف:" قكلو النَّسىاًئ ، كنقؿ الخطيب عف "(10)ال قات  :سىًعٍيدو  كعف عيٍ مىاف بفً ، صى

اليوي فً  :قيٍلتي ًليىٍحيىى قىاؿى يىٍعقيٍكبي بفي شىٍيبىةى  :  األىٍعمىًش؟ فىقىاؿى شىٍيبىافي مىا حى ، كى اًحبي :" ً قىةه ًف   يؿِّ شىٍ  و شىٍيبىافي صى
، مىٍشييٍكره ًبذىًلؾى  ًقرىا اتو ٍكؼو كى ري كنقلو  "،(11)  قة:" قكلو عف ابف معيفو  ب اليبل مريـ، كابفي  أب  كقاؿ ابفي ، حي

اًفظي، ال ِّقىةي ، الاإلماـ:" ،كقاؿ الذىب "(12)الذىب  أيضان  حجة  ،كقرا ات حركؼو  صاحبي :" ، كقاؿ أيضان "(13)حى

                                                           
 .(427/ 4) التيذيب تيذيب :انظر إلى ( 1)
 .(276)/  التيذيب تقريب :انظر إلى ( 2)
 .(193/ 13) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ كتيذيب ،(475/ 11) النببل  أعبلـ سير :انظر إلى ( 3)
  إلىالتًَّميًم : بفتح التا  المنقكطة با نتيف مف فكقيا كاليا  المنقكطة با نتيف مف تحتيا بيف الميميف الم سكرتيف، ىذه النسبة ( 4)

لى     (.3/76) األنساب للسمعان  انظر إلى: اننا ىذا.زم تميـ، كالمنتسب إلييا جماعة مف الصحابة كالتابعيف كا 
 .(592/ 12) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب ك ،(406/ 7) النببل  أعبلـ سير :انظر إلى ( 5)
 (.355/ 6انظر إلى : الطبقات ال برل )( 6)
 (.356/ 4انظر إلى : الجرح كالتعديؿ البف أب  حاتـ )( 7)
 (.224انظر إلى : ال قات للعجل  )/ ( 8)
 (.268انظر إلى : مشاىير علما  األمصار )/ ( 9)
 (.449/ 6انظر إلى : ال قات البف حباف )( 10)
 (.374/ 10انظر إلى : تاريخ بيداد )( 11)
 .(407/ 7انظر إلى : سير أعبلـ النببل  )( 12)
 .(406/ 7) النببل  أعبلـ سير :انظر إلى ( 13)
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 "،(2)إنو منسكب إلى نحكة بطف مف األزد ال إلى علـ النحك  قاؿي يي   تابو  بي  قة صاحً :" حجرو  ، كقاؿ ابفي "(1)
 .(3)تكف  ببيداد سنة أربع كستيف كمائة ف  خبلفة الميدم كدفف ف  مقبرة الخيزراف

 . قةه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
، الَحاِفظُ  -4 ، الَكاِىِميُّ َمْوَلُىم، الُكْوِفيُّ  ."(4)اأَلْعَمُش ُسَمْيَماُن بُن ِمْيرَاَن الَكاِىِميُّ َأُبو ُمَحمٍَّد اأَلَسِديُّ

ًديث ": قاؿ ابف سعد اًحبى ًعٍلـو ًباٍلحى  ىافى األىٍعمىشي صى
اًتـو عف يحيى ب أب ، كنقؿ اٍبفي "(5) ف معيف أنو حى

ًدي و جي يحتى  األعمش  قةي :" يقكؿ أب سمعت :" أيضان  ، كقاؿ"(6) سليماف بف ميراف األعمش  قة.:" قاؿ كقاؿ  ،بحى
دَّ ىًن  :" قىاؿى  ،اٍلًعٍجًل  ،كنقؿ الخطيب عف"(7) ماـ..إعمش سليماف األ:" سمعت أبا زرعة يقكؿ:" أيضان  ، أب حى
، كى ىافى ميحى  :قىاؿى  ا،ً قىةه،  يكًف   اًنًو كى ىافى فىًصيحن مى قىاؿى ًف  مىٍكًضعو  دِّثى أىٍىًؿ اٍل يكفىًة ًف  زى ليًؽ، كى كى ىافى عىًسرنا سىيِّئى اٍلخي
رى  اًنًو ًمٍف طىبىقىًتًو أىٍ  ىرى :" آخى مى ـٍ يى يٍف ًف  زى لى اًلمنا ًباٍلفىرىاًئًض، كى ٍرفنا، كى ىافى عى في حى ًدي ا  ىافى ال يىٍلحى اؿ ، كق"(8)ًمٍنوي حى

لو لقا  ألفَّ  ؛أخرجناه ف  ىذه الطبقة ك اف مدلسان :" ، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات كقاؿ"(9)ً قىة  يكًف ": اٍلًعٍجًل   
ف لـ يصح لو سماع المسند عف أنس  كحفظان   رأل أنس بف مالؾ كسمع منو أحرفان ، قاؿ اٍبفي ًحبَّافى ك  ،"(10)كا 

، "(12)عالمان فاضبلن   اف  قةن :" أبك العباس اإلربل  ، قاؿ"(11) اف مدلسان يسيرة مات سنة  ماف كأربعيف كمائة ك 
 ما رأيت األغنيا  كالسبلطيف عند أحدو  :الذم قبلنا م ؿ األعمش كالقرفي  نحفي  رى لـ نى :" كقاؿ عيسى بف يكنس

، شى اإلماـ": ، كقاؿ الذىب "(13)منيـ عند األعمش مع فقره كحاجتو رى أحقى  ٍقًرًئٍيفى ، شىٍيخي اإًلٍسبلىـً ٍيخي المي
دًِّ ٍيفى  كىالميحى
 "،(16)ف  العلـ النافع كالعمؿ الصالح  اف رأسان :" ، كقاؿ الذىب   "(15)عبلـأحد األ:" ،كقاؿ أيضان "(14)

ف  مجلس أحقر منيـ ف  مجلس األعمش مع شدة  كاألغنيا ي  كالملكؾي  السبلطيفي  رى لـ يى :" قيؿ:" كقاؿ السخاكم

                                                           
 .(491/ 1) ال اشؼ :انظر إلى( 1)
 .(269)/  التيذيب تقريب :إلى انظر( 2)
 .(355/ 6) ال برل الطبقات :انظر إلى( 3)
 (.226/ 6) النببل  أعبلـ سير: انظر إلى( 4)
 .(331/ 6) ال برل الطبقات: انظر إلى( 5)
 .(146/ 4) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 6)
 .(147/ 4) المصدر السابؽ: انظر إلى( 7)
 .(5/ 10) بيداد ريختا: انظر إلى( 8)
 .(432/ 1) للعجل  ال قات: انظر إلى( 9)
 .(302/ 4) حباف البف ال قات: ظر إلىان( 10)
 .(179)/  األمصار علما  مشاىير: انظر إلى( 11)
 .(400/ 2) األعياف كفيات: انظر إلى( 12)
 .(400/ 2) األعياف كفيات: انظر إلى( 13)
 .(226/ 6) النببل  أعبلـ سير: انظر إلى( 14)
 .(464/ 1) ال اشؼ: انظر إلى( 15)
 .(213/ 1. )الحفاظ كتذ رة: انظر إلى( 16)
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ًديث كالفرائض تابع ، مشيكر  اف عالمان :" زر ل ،كقاؿ ال"(1)حاجتو كفقره  رى حجى  ، كجعلو ابفي "(2)بالقرآف كالحى
ًدي يـ ك ف  المرتبة ال انية مف مراتب المدلٌ  : حكا بالسماع، كقاؿف لـ يصرٌ ا  سيف الت  اليضر تدليسيـ كيقبؿ حى

قيٍطًن   كغيرىـ النَّسىاًئ س  ك بيا اف يدلس كصفو بذلؾ ال ر " كالدَّارى
ذ ره السيكط  ف  أسما  المدلسيف،  ،"(3)

ـي :" كقاؿ ،العبلئ  ف  المدلسيف ذ رهك ، "(4)مشيكر بو :" كقاؿ  ،قاؿ ابفي "(5)منو ره   ً مي  بالتدليسً  مشيكره  اإلما
مىاتى سىنىةى :" ، كقىاؿى اٍليىٍي ىـي ٍبفي عىًدم  "(6)بالقرا ات كرع  ؼه عارً  ظه حافً  قة ه :" حجرو  قىاؿى ًمائىةو سىٍبعو كىأىٍربىًعيفى كى  كى ، كى

مَّدي ٍبفي عيمىرى اٍلكىاًقًدم  كىاٍلفىٍضؿي ٍبفي دي ىٍيفو  ًمائىةو :" ميحى فِّ ى سىنىةى  ىمىافو كىأىٍربىًعيفى كى تيكي
(7)" . 

 مف ال انية. مدلسه  ظه حافً   قةه : ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
يَّاتُ (8)َذْكَواُن َأُبو َصاِلٍح السَّمَّانُ  -5  . "(10)اْلَمَدِنيُّ (9)الزَّ

مف أجلة ": بف حنبؿ ، كقاؿ أحمدي "(12) قة:" معيفو  "، كقاؿ ابفي (11)الحديث   يري   قةه ": سعدو  قاؿ ابفي 
: و قكلوأبيحاتـ عف  أب  "، كنقؿ ابفي (15) قة": "، كقاؿ العجل   (14) قة  قةه ": "، كقاؿ مرة(13)الناس كأك قيـ

حباف ف   "، كذ ره ابفي (16)يـ الحديث قة مستق": زرعة قكلو أب صالح الحديث يحتج بحدي و"، كعف "
 ."(19) قة  بت، مات سنة إحدل كمائة:" حجر "، كقاؿ ابفي (18)مف األئمة ال قات": ، كقاؿ الذىب   "(17)ال قات

  بت.   قةه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
                                                           

 .(66/)بالتكبيخ اإلعبلف: انظر إلى( 1)
 .(135/ 3) للزر ل  األعبلـ: انظر إلى( 2)
 .(33)/  المدلسيف طبقات: انظر إلى( 3)
 .(55)/  المدلسيف أسما : انظر إلى( 4)
 .(188)/  التحصيؿ جامع :انظر إلى( 5)
 .(254)/  التيذيب تقريب: انظر إلى( 6)
 . (333/ 6) ال برل الطبقات: إلى انظر( 7)
اًف: بفتح السيف الميملة كتشديد الميـ كف  آخرىا النكف، ىذه النسبة إل( 8)  (.7/208) ى بيع السمف. األنساب للسمعان :السَّمَّ
: بفتح ( 9) يَّاتي  النسبة إلى بيع  يف مف تحتيا كف  آخرىا التا  المنقكطة با نتيف مف فكقيا، ىذهكتشديد اليا  المنقكطة با نت الزامالزَّ

 .(6/355) للسمعان  األنساب الزيت كىك نكع مف األدىاف ي كف أ  رىا بالشاـ، ك ذلؾ إلى جلبو كنقلو مف بلد إلى بلد.   
 (.8/513) انظر إلى: تيذيب ال ماؿ( 10)
 (.5/231) الطبقات ال برلانظر إلى:  (11)
 (.245)/ تاريخ ابف معيف :انظر إلى( 12)
 (.2/19) العلؿ كمعرفة الرجاؿ :انظر إلى( 13)
 (.3/161) المرجع السابؽ :انظر إلى (14)
 (.1/345) معرفة ال قات :انظر إلى (15)
 (.3/451) انظر إلى: الجرح كالتعديؿ( 16)
 (.4/221) ال قات البف حباف :انظر إلى (17)
 (.1/386) ال اشؼ :انظر إلى (18)
 (.203)/ تقريب التيذيب :انظر إلى( 19)
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 حابيٌ ص(، ورتبتو 1892لة رقم )أَأُبو ُىَرْيَرَة الدَّْوِسيُّ سبقت ترجمتو في المس الجميل الصحابيُّ  -6
 جميل.

 

 بياُن عمِل الَحِديث  :ثالثاً 
 : عملٍ  عُ فيِو أربَ  الَحِديثُ 

 : ىاألول ةُ مّ العِ 
: بذلؾ حيث قاؿ و أبك حاتـو كقد أعلٌ  -قادحةه  خفيةه  كى  علةه –الحديث  المكجكد ف  سندً  "(1)االضطراب

 ."(2)("ريرة، عف النب  )ى أب عف  :يقكؿ كأحيانان ، عف ابف عباس :يقكؿ يركيو شيباف فيضطرب فيو، مرةن  "
 ؛ليس مف شيباف  ما يقكؿ أبك حاتـ االضطرابى  لعؿَّ  :على طرقو كالكقكؼً  الحديثً  بعد تخريجً  :ُقْمتُ 

عنو ، عف الكليدإال ف  ركاية صفكاف ، ابف عباس بذ رً ، ألجؿ العلما  الذيف أخرجكا ركاية الحديث عف شيباف
، (رض  الل عنو)ىريرة أب ليذا الحديث بنفس السند عف  صفكافو  ةى حاتـ ركاي أب  فقد ذ ر ابفي ، -أم شيباف–

 بنفس السند عف ابف عباس. ركاية صفكافو  كأخرج الطبران   
نما مف صفكاف كلعؿٌ  :ُقْمتُ  ال يكجد حسب ما  ألنو؛ ىذا يدؿ على أف االضطراب ليس مف شيباف كا 

، غير الكليد بف مسلـ (رض  الل عنو)يرة ىر  أب  بذ رً ، كقفت عليو مف طرؽ الحديث مف ركاه عف شيباف
 ."(3)مف ركاية صفكاف عنو

 

 : الثانيةُ  ةُ مّ العِ 
ٍفكىافى  اًلحً  بفً  عنعنةي صى ه الحافظ ابف حجر مف المرتبة ال ال ة مف كعدـ تصريحو بالسماع حيث عدٌ ، صى

، "(4)و النتفت علة تدليسومراتب المدلسيف الذيف ال يقبؿ حدي يـ إال بما صرحكا فيو بالسماع؛ ألنو لك صرح ب
 قادحة.ظاىرة ه  كى  علةه 

 .ح ف  إحدل ركايتو للحديثألنو صرٌ  ،ليذا الحديث تدليسوً  قد زالت علةي ك : ُقْمتُ 
 

  :الثالثة ةُ مّ العِ 
 .، كى  علة ظاىرة غير قادحةشي سيلىٍيمىافي بفي ًمٍيرىافى األىٍعمى  :مدلس مف المرتبة ال انية، كىك كجكد راكو 

  

                                                           
لىى ييٍركىل الًَّذم ىيكى  :اٍلميٍضطىًربي  (1) وو  عى حىتٍ  فىًِفٍ  ميتىقىاًربىةو، ميٍختىًلفىةو  أىٍكجي كىايىتىٍيفً  ًإٍحدىل ريجِّ ٍحبىًتوً   ىٍ رىةً  أىكٍ  رىاًكييىا ًبًحٍفظً  الرِّ   اٍلمىٍرًكمَّ  صي

ٍيرً  أىكٍ  عىٍنوي،     ـي : ذىًلؾى  غى  ٍ ًة، فىاٍلحي ٍعؼى  ييكًجبي  كىااًلٍضًطرىابي . ميٍضطىًربنا يى يكفي  كىالى  ًللرَّاًجحى ًديثً  ضى ٍشعىاًرهً  اٍلحى ـً  إًلً ٍبًط، ًبعىدى يىقىعي  الضَّ   كى
ٍسنىادً  ًف      ًف  تىارىةن، اإٍلً ا أيٍخرىل، اٍلمىٍتفً  كى ًفيًيمى مىاعىةو  أىكٍ  رىاكو  ًمفٍ  كى  .(1/308) النكاكم تقريب شرح ف  كمالرا تدريب :إلى انظر. جى

اًتـو ) انظر إلى:( 2) ًديث الٍبف أىًب  حى  (.904(، علؿ أخبار ف  اليزك كالسير، مسألة رقـ)302-301/ 1علؿ الحى
 (.325-324/ 3) حاتـ أب  البف الحديث علؿ :انظر إلى ( 3)
 .(39)/  المدلسيف طبقات :انظر إلى ( 4)
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 :الرابعة ةُ مّ العِ 
ًليد بف ميٍسًلـو   ه الحافظ ابف حجر مف المرتبة الرابعة مف كعدـ تصريحو بالسماع حيث عدٌ ، عنعنة اٍلكى

، "(1)مراتب المدلسيف الذيف ال يقبؿ حدي يـ إال بما صرحكا فيو بالسماع؛ ألنو لك صرح بو النتفت علة تدليسو
 قادحة. ظاىرةه  كى  علةه 

 .ح ف  إحدل ركايتو للحديثألنو صرٌ  ؛ليذا الحديث يسوً تدل قد زالت علةي ك : ُقْمتُ 

  :الحكُم َعَمى إسناِد الحديثِ  :رابعاً 
 ف ركاتو  قات.أل ؛اإلسنادبيذا  صحيحه  عللوً  بيافبعد تخريجو ك  الحديثي 

 
  

                                                           
 .(51)/  المدلسيفانظر إلى: طبقات (1)
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 يْ انِ الثّ  المبَحثُ 
 : وفيو مطمبان

 .أك الرفع بالكقؼً  لئلعبلؿً  نماذجى  ةي أربعى  :األول المطَمبُ 
 .منو ؽي لمف ىك أك ى  ال قةً  مخالفةً ب لئلعبلؿً  جه أنمكذى  :الثاني المطَمبُ 
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 .أو الرفع بالوقفِ  لإلعَللِ  نماذجَ  ةُ وفيو أربعَ  :األول المطَمبُ 
 عَلل بالختَلف عمى الوقف.وفيو اإل :األولنموذج األ 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي  (1393مسألة ) –21 ًديثو  عف أب كسئؿ " :حى عف معمر، ، المبارؾ ركاه ابفي  حى

، لل ف  الدنيا يكـ القيامة (1)المقسطكف :عف سعيد بف المسيب، عف عبد الل بف عمرك؛ قاؿ، عف الز ٍىًرمِّ 
ًديث ؟، قاؿ عي رفى س يي ألي :ب ، فقيؿ أليدم الرحمف بما أقسطكا ف  الدنياعلى منابر مف نكر بيف   :ىذا الحى

 ."(2)مكقكؼه  نعـ! كالصحيحي 
 

 

 الَحِديث  تخريجُ  :أولً 
وي  - ًحيًحوً  اإلماـأىٍخرىجى اًئًر،  اإلماـبىابي فىًضيلىًة ، االمارة: ( ً تىاب3/1458)، ميٍسًلـه ف  صى اٍلعىاًدًؿ، كىعيقيكبىًة اٍلجى

لىٍيًيـٍ  اًؿ اٍلمىشىقًَّة عى ٍف ًإٍدخى ٍفًؽ ًبالرًَّعيًَّة، كىالنٍَّيً  عى لىى الرِّ ب ر   بأ(، مف طريؽ 1827ًديث رقـ )حى ، كىاٍلحىثِّ عى
ًديث )متقارب ماالل بف عمرك )رىًض ى اللَّوي عىٍنيي  عف عبد ،شيبة بوً  أب بف   (. األلفاظ( )مىٍرفيكعنا( حى

وي  - ذ ر االختبلؼ على الز ٍىًرمِّ ف  ىذا  بىابي  ،القضا  (، ً تىابي 2/395ف  السنف ال برل ) النَّسىاًئ أىٍخرىجى
ًديث عف عبدالل بف عمرك )رىًض ى اللَّوي ، على عف معمر بو(، مف طريؽ عبد األ5886يث رقـ )دً حى ، الحى

ٍنوي( )مىٍرفيكعنا( ًديث )متقارب  ،عى  (.األلفاظحى
وي  - عف عبدالل بف ، على عف معمر بو( مف طريؽ عبد األ2/159،203سنده )أىٍحمىدي ف  م اإلماـأىٍخرىجى

ٍنوي(، )مىرٍ  ًديث )متقارب عمرك )رىًض ى اللَّوي عى  (.األلفاظفيكعنا(، حى
وي معمر بف راشد ف  جامعو - ًديث رقـ )، راعو  اإلماـ(، بىابي 11/325)، أىٍخرىجى عبد ، (، مف طريؽ20664حى

ٍنيي ، الرزاؽ عف معمر بو ًديثه ماعف عبدالل بف عمرك )رىًض ى اللَّوي عى  (.األلفاظ)متقارب  ( )مىٍكقيكفنا(، حى
وي اٍبفي  - ، ايى ألىلً  دَّ عً ذ ر ف  الجنة كما فييا مما أي  بىابي  ،الجنة (، ً تىابي 7/39شىٍيبىةى ف  مصنفو،) أب أىٍخرىجى

ًديث رقـ) ًديث ، (، مف طريؽ معمر بو34036حى ٍنوي( )مىٍرفيكعنا( حى عف عبدالل بف عمرك )رىًض ى اللَّوي عى
 (.األلفاظ)متقارب 

ًحيًحًو ) - وي اٍبفي ًحبَّافى ف  صى ًديث ، ئمة يـك القيامةذ ر كصؼ األ بىابي  ،رالسيٌ  ً تىابي  (،10/337أىٍخرىجى حى
ًديث  (، مف طريؽ محمد بف الحسف بو عف عبد4484رقـ ) ٍنوي( )مىٍرفيكعنا( حى الل بف عمرك )رىًض ى اللَّوي عى

 (.األلفاظ)مختلؼ 
وي الحا - على عف بد األ( مف طريؽ ع7006ًديث رقـ )حى ، ح اـ( ً تىاب األ4/100 ـ ف  مستدر و )أىٍخرىجى

ًديث )متقارب ، معمر بو ٍنوي( )مىٍرفيكعنا( حى  (.األلفاظعف عبدالل بف عمرك )رىًض ى اللَّوي عى
وي البزار ف  مسنده ) - ًديث رقـ ) (6/333أىٍخرىجى عف ، على عف معمر بود األ(، مف طريؽ عب2340حى

ٍنيي  ًديث )متماعبدالل بف عمرك )رىًض ى اللَّوي عى  (.األلفاظقارب ( )مىٍرفيكعنا( حى

                                                           
 (.4/60" )النياية: "إلى انظر .عدؿ إذا: مقسط فيك أقسط: يقاؿ العادؿ؛ ىك: كىك مقسط، جمع (1)
 (.1393رقـ ) مسالة علؿ أخبار ركيت ف  األح اـ كاألقضية، :( باب1/464لحديث البف أب  حاتـ )علؿ ا :انظر إلى( 2)
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 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
 ."(3)، (2)الَمْرَوِزيُّ ، ، َأُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ (1)َعْبُد اهلِل بُن الُمَباَرِك بِن َواِضٍح الَحْنَظِميُّ  -1

اًرمنقؿ  لَّؼى بالمىشرؽ م لو:" ميًطيع قكلو أب عف، سىبلَّـ ٍبف  اٍلبيخى ما خى
افى ً قىةن،  ى :" ، كقاؿ اٍبفي سىٍعدو "(4)

ًديث  ةن،  ىً يرى اٍلحى ٍأميكننا، ًإمىامنا، حيجَّ مى
رحمو الل لقد  اف :" فقاؿ، سيٍفيىافى ٍبًف عييىٍينىةى  المبارؾ إلى ،كلما نعى ابفي "(5)

اًتـو عف إسحاؽ الفزارم قكلو أب ، كنقؿ اٍبفي شجاعان  شاعران  سخيان  زاىدان  عابدان  عالمان  فقييان   ابف المبارؾ إماـ:" حى
اًتـو سمعتي  أب ، كقاؿ اٍبفي الميٍسًلميف :" ابف المدينى عبد الل ابف المبارؾ  قة، كقاؿ أيضان  يقكؿ قاؿ عل ي  أب  حى
يو عبد الل بف المبارؾ اجتمع ف:" زرعة قكلو  عف أب ؿى قً كني ، إماـ عبد الل بف المبارؾ  قةه  :يقكؿ أب  سمعتي 

 سماعيؿ بف علية كعبد الل بف المبارؾ  انكا رجاالن إ:" معيفو  قاؿ ابفي ، ك "(6) كأشيا  كغزكه  كشجاعةه  كسخا ه  فقوه 
 اف مف الربانييف ف  العلـ، :" ، كقاؿ الخطيب"(7)قاؿ لـ ي ف فييـ م ؿ عبد الل بف المبارؾ ،عقبل  صالحيف

ًديث:" قاؿ اٍلًعٍجًل   ك ، "(8)المكصكفيف بالحفظ، كمف المذ كريف بالزىد ف صالح، ك ا رجؿ،  قة،  بت ف  الحى
، "(10) ...كفضبلن  كعلمان  ككرعان  ئمة فقيان األ  اف أحدى :" ، كقاؿ اٍبفي ًحبَّافى "(9) يقكؿ الشعر، ك اف جامعنا للعلـ

ذ ر أك تحتاج إلى المبارؾ كشمائلو أشير كأ  ر مف أف تي  بفي ااألخبار ف  مناقب :" كذ ره ف  ال قات كقاؿ
جتمع ف  أحد مف أىؿ العلـ ف  تلـ  مجتمعةه  فيو خصاؿه  -مو اللرح-ك اف بف المبارؾ  ،اإلغراؽ ف  ذ رىا

الميٍسًلميفمف أئمة :" عسا رو  ، كقاؿ ابفي "(11) ...عالمان  كرعان   اف فقييان  ،زمانو ف  الدنيا  ليا
، كقاؿ "(12)

ٍقتً اإلماـ": الذىب    اًنًو، كىأىًمٍيري األىٍتًقيىاً  ًف  كى مى ـي زى اًل ، عى دي األىٍعبلىـً ، شىٍيخي اإًلٍسبلىـً اًفظي، اليىاًزم، أىحى ، كقاؿ "(13)ًو الحى

                                                           
ٍنظىًل   (1)  .(4/284)للسمعان  األنساب .حنظلة بنى إلى النسبة ىذه المعجمة الظا  كفتح النكف كس كف الميملة الحا  بفتح :الحى
 .(3/199) اللباب، ك (12/207)األنسابانظر إلى:  .الزام آخرىا كف  السا نة الرا  بينيما كالكاك الميـ بفتح: المىٍركىًزم  (2)
 .(378 /8) النببل  أعبلـ سير: انظر إلى( 3)
 .(5/212) لبخارمل ال بير التاريخ :انظر إلى( 4)
 .(7/372) ال برل الطبقات :انظر إلى( 5)
 .(181-5/180) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 6)
 .(119/ 1) محرز ابف ركاية - معيف ابف تاريخ :انظر إلى( 7)
 .(388/ 11) بيداد تاريخانظر إلى ( 8)
 .(275/ )/  للعجل  ال قاتانظر إلى ( 9)
 .(309)/  األمصار علما  ىيرمشا انظر إلى( 10)
 .(7/ 7) حباف البف ال قاتانظر إلى ( 11)
 .(396/ 32) عسا ر البف دمشؽ تاريخانظر إلى ( 12)
 .(378/ 8) النببل  أعبلـ سيرانظر إلى ( 13)
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، "(2)الخير  اؿي صى فيو خً  تٍ عى مً جي  مجاىده  جكاده  عالـه  فقيوه   بته   قةه :" ، كقاؿ ابف حجر"(1)شيخ خراساف :" أيضان 
ثه  لىوي  ىبلى ًمائىةو، كى ًرفنا ًمفى اٍليىٍزًك سىنىةى ًإٍحدىل كى ىمىاًنيفى كى ًست كفى سىنىةن مىاتى ًبًييتى ميٍنصى كى

(3)". 
 مف بحكرً  بؿ ىك بحره ، الخير  اؿي صى فيو خً  تٍ عى مً جي  مجاىده  جكاده  عالـه  فقيوه   بته   قةه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

 العلـ.
 ".(5)َعْمٍرو الَبْصِريُّ  أبي، الحداني َأُبو ُعْرَوَة بُن (4)َمْعَمُر بُن رَاِشٍد اأَلْزِديُّ  -2

اًتـو عف أب نقؿ اٍبفي  ىؿ أفانو لـ يبؽ مف  -يعنى معمرا  -علي ـ بيذا الرجؿ :" ى جريج قكلوبأ حى
 ،شيٍعبىة البصرةً  فؤلىؿ ،يدكر على ستة اإلسنادفِذا  نظرتي :" ابف المدين  قكلو  ،كعف عل"(6) علـ منو.أزمانو 

سمعت أبا قاؿ :" كقاؿ أيضان  ،"(7)با عركةأى  نٌ كيي  ،عركبة كحماد بف سلمة كمعمر بف راشد أب كسعيد بف 
 ،"(8)طلب للعلـ منوأ ان ال كجدت معمر إإلى معمر  حدان أقاؿ أىٍحمىدي بف حنبؿ ال تضـ  ،بف حميد قاؿ ٍحمىدطالب أى 

اًتـو عف  أب كنقؿ اٍبفي  قىاؿ اليغأمعمر بف راشد ما حدث بالبصرة ففيو :" و قكلوأبيحى ًديث، كى ط كىك صالح الحى
سىًف الميمكن  عف أىٍحمىدي ٍبف  ىافى مف  ،ًإلىى معمر إال كجدتو يتقدمو ًف  الطلب ال تضـ أحدان :" حنبؿ أبك اٍلحى

قىاؿ الفضؿي "(9)أطلب أىؿ زمانو للعلـ كسئؿ )يعن  أىٍحمىدي ٍبف حنبؿ( عما ركل معمر، عف  ابت، :" بف زياد ، كى
ًدي و  :فقاؿ ًديث قتادة "(10)ما أحسف حى قيٍطًن   قاؿ معمر س   الحفظ لحى ، كقاؿ "(11) كاألعمش، كقاؿ الدَّارى

مىٍعمىر ال قة المأمكف:" النَّسىاًئ ، كقاؿ "(12)صالح   قة، رجؿه :" اٍلًعٍجًل   
«. ال قات»، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  " (13) 

، كقاؿ "(16)مفاليعالـ :" كقاؿ أيضان "،(15)األعبلـ  أحدي :" ،كقاؿ الذىب   "(14)اف فقييان متقنان، حافظان كرعان  :" كقاؿ

                                                           
 .(591/ 1) ال اشؼ انظر إلى( 1)
 .(320)/  التيذيب تقريبانظر إلى ( 2)
 .(372/ 7) ال برل الطبقات :انظر إلى( 3)
  بف مالؾ بف نبت بف اليكث بف أزد كىك الميملة، الداؿ ك سر الزال كس كف األلؼ بفتح شنك ة زدأ لىإ النسبة ىذه :األزدم (4)

 (.180/ 1) للسمعان  األنساب :إلى انظر زيد    
 ( .343/ 10) بالتيذي تيذيب ، ك(5/ 7) النببل  أعبلـ سير ،(303/ 28) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب :انظر إلى( 5)
 .(256/ 8) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 6)
 .( 257/ 8: )السابؽ المصدر :انظر إلى( 7)
 . (257/ 8: )السابؽ المصدر :انظر إلى( 8)
 (.200/  2: )ليعقكب كالمعرفة ،(257/ 8) :السابؽ المصدر :انظر إلى( 9)
 .(166/  2: ) كالتاريخ المعرفة :انظر إلى( 10)
  (.4/40) العلؿ :انظر إلى( 11)
 .(435)/  للعجل  ال قات :انظر إلى( 12)
 .(114/ 1) كالمجاىيؿ كالضعفا  ال قات كمعرفة كالتعديؿ الجرح ف  الت ميؿ :انظر إلى( 13)
 (.484/ 7ال قات البف حباف ) انظر إلى:( 14)
 .(223/ 4) اإلسبلـ تاريخ :انظر إلى( 15)
 .(282/ 2) ال اشؼ :انظر إلى( 16)
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كىشاـ ابف عركة  ،النجكد أب كعاصـ بف  ،ف  ركايتو عف  ابت كاألعمش إال أفٌ  ، قة  بت فاضؿ" :ابف حجر
اًلد"(1)ك ذا فيما حدث بو بالبصرة  شيئان  مات مىعمىر ًف  رمضاف، :" ، قىاؿى ًإسحاؽ ٍبف ًإٍبرىاًىيـ، عىٍف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف خى

لىوي  ماف اسىنىة  بلث كخمسيف كم  ."(2) كخمسكف سىنىةئة، كصليتي عليو، كى
 .فاضؿ  بته   قةه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

سبقت ترجمتو ف  مسألة  ،(3)ْبِن ُعَبْيِد المَِّو ْبِن َعْبِد المَِّو ْبِن َأُبو َبْكٍر اْلُقَرِشيُّ الزُّْىِريِّ  ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِممٍ  -3
ال ة مف مراتب المدلسيف الذيف ال متفؽ على جبللتو يرسؿ كيدلس، مف المرتبة ال  :(، كرتبتو2087) :رقـ

 يقبؿ حدي يـ إال بما صرحكا فيو بالسماع.
َأُبو ُمَحمٍَّد  اإلمامَوْىِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِئٍذ ْبِن ِعْمرَاَن ْبِن َمْخُزوٍم،  أبيْبُن  يُد ْبُن اْلُمَسيِِّب بن َحْزنَسعِ  -4

 ."(6)، (5)اْلَمَدِنيُّ  (4)اْلُقَرِشيُّ اْلَمْخُزوِميُّ 
أفضؿ التابعيف سعيد :" كقكؿ أىٍحمىدي ، سعيد بف المسيب كالل أحد:" قكؿ ابف عمر فقاؿ مالؾه  اإلماـنقؿ 
كؿو قىاؿى ": نقؿ اٍبفي سىٍعدو قكؿ "،ك(7)بف المسيب  اً  :" مىٍ حي ـي اٍلعيلىمى اًل سىًعيدي ٍبفي اٍلميسىيًِّب عى

كى ىافى :" ، كقاؿ أيضان "(8)
ٍأميكننا ، كىًرعنا ،سىًعيدي ٍبفي اٍلميسىيًِّب  ٍفًتينا ، مى ًديث ،  ىٍبتنا ، فىًقيينا ، مي اًمعنا ، ً قىةن ،  ىً يرى اٍلحى اًلينا جى ، ريفىٍيعنا عى

،كقاؿ "(9)
اًتـو عف قتادة  أب ، كنقؿ اٍبفي "(10)األحاديث اف يتنف  الرجاؿ ك  -رحمو الل-سعيد بف المسيب :" أىٍحمىدي  حى
ًديث  -فبلف عف فبلف :" سعيد بف المسيب كال أجدر أف يتبع ما رأيت أعلـ مف:" قاؿ:" قكلو يعن  يسند  ؿ حى

ـى  طبقت األرضيف  ليا ف  طلب العلـ فما لقيت أحدان ": ، كقكؿ م حكؿ"(11) ، "(12) بف المسيب. مف سعيدً  أعل
ٍرعى  كمف  اف م ؿ سعيد بف المسيب:" بف حنبؿ قاؿ كقكؿ أىٍحمىد :" ةى فقاؿ قة مف أىؿ الخير، كقكؿ أىبيك زي

الحان  ً قىة كى ىافى رجبلن :" ، كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(13)ماـإ ةمدين  قرش   ق ، ، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات"(14)فىًقييان  صى

                                                           
 .(541)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 1)
 .(378/ 7) للبخارم ال بير التاريخ :انظر إلى( 2)
 .(350/ 6) للسمعان  األنساب :انظر إلى. الرا  ك سر اليا  كس كف الزال بضـ :الز ٍىًرم   (3)
كًم ٌ  (4)  .(12/135) للسمعان  األنساب .الميـ آخرىا كف  الكالك بعدىا الزال كضـ المعجمة الخا  كس كف الميـ بفتح: اٍلمىٍخزي
 .(12/152) للسمعان  األنساب. النكف آخرىا كف  الحركؼ آخر اليا  بعدىا الم سكرة الميملة كالداؿ الميـ بفتح :اٍلمىدىًن    (5)
 .(511/ 3) للبخارم ال بير التاريخ( 1103/ 2) اإلسبلـ تاريخ :انظر إلى( 6)
 .(54/ 6) مالؾ مكطأ :انظر إلى( 7)
 .(121/ 5) ال برل الطبقات :انظر إلى( 8)
 (.143/ 5المصدر السابؽ ) :انظر إلى( 9)
 .(25/ 1) الل عبد ابنو ركاية ألحمد الرجاؿ كمعرفة العلؿ :انظر إلى( 10)
 (.60/ 4الجرح كالتعديؿ البف أب  حاتـ ) :انظر إلى( 11)
 .(4/60) حاتـ أب  البف كالتعديؿ كالجرح ،(2/400) الل عبد ابنو ركاية ألحمد الرجاؿ كمعرفة العلؿ :انظر إلى( 12)
 .(61/ 4الجرح كالتعديؿ البف أب  حاتـ ) :انظر إلى( 13)
 .(405/ 1) للعجل  ال قات :انظر إلى( 14)
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 اف مف :" ، كقاؿ أيضان "(1) كفضبلن  ،كعبادةن  ،كعلمان  ،ككرعان  ،كدينان  ، اف مف سادات التابعيف فقيان :" كقاؿ
أحد األئمة ال بار المحتج ": ، كقاؿ العبلئ (2)كعلمان  كزىادةن  كفضبلن  كعبادةن  ان ككرع سادات التابعيف فقيان 

ًدٍينىًة اإلماـ": ، كقاؿ الذىب   "(3)بمراسيليـ  ـي أىٍىًؿ المى اًل ـي، عى ، العىلى
عبلـ كسيد أحد األ:" ، كقاؿ أيضان (4)

 ،اتفقكا على أف مرسبلتو أصح المراسيؿأحد العلما  األ بات الفقيا  ال بار :" حجرو  ، كقاؿ ابفي "(5)التابعيف
ًدينىًة :" ، كقاؿ اٍبفي سىٍعدو "(6)منو  كقاؿ ابف المدين  ال أعلـ ف  التابعيف أكسع علمان  مىاتى سىًعيدي ٍبفي اٍلميسىيًِّب ًباٍلمى

ٍمسو  ًلًؾ كىىيكى اٍبفي خى ٍبًد اٍلمى ًليًد ٍبًف عى فىًة اٍلكى ًتٍسًعيفى ًف  ًخبلى سىٍبًعيفى سىنىةن ، كى ىافى ييقىاؿي ًليىًذًه السَّنىًة الًَّت  سىنىةى أىٍربىعو كى كى
مىاتى ًفييىا سىًعيده سىنىةي اٍلفيقىيىاً  ًل ىٍ رىًة مىٍف مىاتى ًمٍنييـٍ ًفييىا
(7)" . 

 .فقيو  بته   قةه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
ورتبتو، ، (2120) المسألة رقمسبقت ترجمتو في ، جميل صحابيَعْبُدالمَِّو بُن َعْمِرِو ْبِن اْلَعاِص   -5

 جميل. صحابيُّ 
  

                                                           
 .(274/ 4) حباف البف ال قات :انظر إلى( 1)
 .(105)/  األمصار علما  مشاىير :انظر إلى( 2)
 .(184)/  يؿالتحص جامع :انظر إلى( 3)
 .(217/ 4) النببل  أعبلـ سير :انظر إلى( 4)
 (.444/ 1: ال اشؼ )انظر إلى( 5)
 .(241)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 6)
 (.143/ 5) الطبقات ال برل :انظر إلى( 7)
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 بياُن عمِل الَحِديث  :ثالثاً 
 : الَحِديث فيِو عمتانِ 

 :ىاألول ةُ مّ العِ 
اًتـو سؤاؿ الناس أل أب قد نقؿ اٍبفي   ًديثبيحى ه ك أبكقد أعلو  ،"(1)أنو مرفكع  ىلإكقد أشاركا  ،و ف  ىذا الحى
ًديث ؛ كسبب ذلؾ اختبلفيـ ف  ركاية"(2)بالكقؼ  اإلماـ مف ؿه  ما باف ذلؾ ف  تخريج طرقو، فقد ركاه  ي  ،الحى

ًحيًحوً  ًديث رقـ )، ميٍسًلـه ف  صى شيبة بو عف عبدالل بف عمرك )رىًض ى  أب ب ر بف   بأ(، مف طريؽ 1827حى
ٍنيي  ًديث رقـ) أب اٍبفي ك  ،( )مىٍرفيكعنا(مااللَّوي عى عف عبدالل ، بو(، مف طريؽ معمر 34036شىٍيبىةى ف  مصنفو، حى

ٍنوي( )مىٍرفيكعنا( ًديث رقـ )، بف عمرك )رىًض ى اللَّوي عى ًحيًحًو حى (، مف طريؽ محمد بف 4484كاٍبفي ًحبَّافى ف  صى
ٍنيي  ًديث رقـ حى ، ف  السنف ال برل النَّسىاًئ ك ، ( )مىٍرفيكعنا(ماالحسف بو عف عبدالل بف عمرك )رىًض ى اللَّوي عى

ٍنوي( )مىٍرفيكعنا(، على عف معمر بو(، مف طريؽ عبد األ5886) :" كقىاؿى ، عف عبدالل بف عمرك )رىًض ى اللَّوي عى
قَّفىوي شيعىٍيبي ٍبفي  ٍمزىةى  أب كى ًديث رقـ )أ، "(4)،"(3)حى عبد الرزاؽ ، (مف طريؽ20664ما معمر بف راشد فقد ركاه حى
ٍكقي ، عف معمر بو ٍنوي( )مى فىعىوي :" كفنا(. كقىاؿى عف عبدالل بف عمرك )رىًض ى اللَّوي عى الى أىٍعلىميوي ًإالَّ رى

، كقد ذ ره اٍبفي "(5)
ٍكقيكفنا( أيضان  أب  اًتـو ف  ً تىابو )مى اًتـو الكجييف كرجح الكقؼ كقاؿ ب كقد ذ ر أل، حى ، " (6)كالصحيح مكقكؼ:" حى

  ".(7)ابف حجر ف  التلخيص ال بير إليوكىذا ما ذىب 
على الصحيح مف الركايات ى   حى بأف الراجً ، أبك حاتـ كابف حجر إليوكنذىب إلى ما ذىب  :تُ مْ قُ 

 المعلة بالكقؼ على الركاية المرفكعة. 
 

  :الثانية ةُ مّ العِ 
ـه الز ٍىًرمِّ كلقد ذ ره ابف حجر ف  المرتبة ال ال ة ف  مراتب  :مدلس كىك فيو راكو  مَّدي ٍبفي ميٍسًل ميحى

اًتـو ال أب المدلسيف، كىذه العلة عند  ًديث ب ؿ علة، حى رازم كمف كافقو علة خفية قادحة؛ ألنيـ شددكا فردكا الحى
ًديث إال بالعلة القادحة. سكا  أ انت قادحة أـ غير قادحة، خبلفان أل  ر المحد يف، الذيف ال يردك  ف الحى

  

                                                           
 (.184-1/183) تدريب الراكم: :خاصة قكالن  اف أك فعبلن أك تقريران. انظر إلى (المرفكع: ما أضيؼ إلى النب )( 1)
  منقطعان. انظر: قكالن ليـ أك فعبلن أك تقريران متصبلن  اف إسناده أك -رض  الل عنيـ-المكقكؼ: ىك المركم عف الصحابة ( 2)

 (.1/184) :ر السابؽصدالم   
  ف  الناس أ بت مف معيف ابف قاؿ عابد  قة الحمص  بشر أبك دينار أبيو كاسـ مكالىـ األمكم حمزة أب  ابف شعيب :ىك (3)

 (.267)/  التيذيب تقريب: إلى انظر بعدىا أك كستيف ا نتيف سنة مات السابعة مف الزىرم   
 .(395/ 5) للنسائ  ال برل السنف :انظر إلى( 4)
 .(325/ 11جامع معمر بف راشد )انظر إلى:  (5)
 (.1393( مسالة رقـ )1/464انظر إلى: علؿ الحديث البف أب  حاتـ )( 6)
 .(443/ 4) الحبير التلخيص :إلى انظر( 7)
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  :الحكُم َعَمى إسناِد الحديثِ  :رابعاً 
  قات. وً ركاتً  ف جميعى أل ؛ادسناإل بيذا (1)صحيحه  عللوً  ، كبيافبعد تخريجو الحديثي 

 عَلل بالختَلف في الوقف والرفعوفيو اإل: نموذج الثانياأل 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي ( 606مسألة ) –22 ًديثو  أب كسألت " :حى ، ركاه يحيى بف سعيد القطاف عف حى

يقطع الصبلة  :( قاؿنب )سمعت جابر بف زيد يحدث عف ابف عباس، عف ال :عف قتادة؛ قاؿ، عف شيٍعبىة
 ."(2)عندم  ىك صحيحه  :أب قاؿ  ،أخاؼ أف ي كف كىـ :قاؿ يحيى بف سعيد لمرأة الحائض كال لب.ا

 ج

 

 الَحِديث  تخريجُ  :أولً 
وي  - ًديث رقـ ، ( ً تىاب الصبلة1/365ميٍسًلـه ف  صحيحة ) اإلماـأىٍخرىجى بىابي قدر ما يستره المصل ، حى

ًديث متقارب  أب براىيـ بو عف إبف سحاؽ إ( مف طريؽ 511) ٍنوي( حى  .األلفاظىريرة )رىًض ى اللَّوي عى
د ًف  سينىًنًو ) - وي أىبيك دىاكي ًديث رقـ ) بىابي ، ( ً تىاب الصبلة2/32أىٍخرىجى (،مف طريؽ 703ما يقطع الصبلة حى

ٍنيي  يحيى القطاف بو عف ابف عباسو  ًديثه ، (ما)رىًض ى اللَّوي عى  .(3)بلفظو حى
وي أىخٍ  - ذ ر ما يقطع الصبلة كما ال يقطع إذا لـ ي ف بيف  بىابي  ،(ً تىاب القبلة2/64ًف  سينىًنًو ) النَّسىاًئ رىجى

ًديث رقـ ) ،يدم المصل  سترة ٍنوي(  ( مف طريؽ يحيى القطاف بو عف ابف عباسو 751حى )رىًض ى اللَّوي عى
ًديثه   .(4)بلفظو حى

وي اٍبفي  - ٍو ًف  سينىًنًو ) أىٍخرىجى ًديث ، قامة الصبلة كالسنة فيياإ ( ً تىابي 1/305مىاجى بىابي ما يقطع الصبلة حى
ًديث متقارب  ( مف طريؽ يحيى القطاف بو عف ابف عباسو 949رقـ)  .األلفاظحى

وي أىٍحمىدي ف  مسنده ) - ًديث متقارب  (347/ 1أىٍخرىجى  . األلفاظمف طريؽ يحيى بف سعيد، بو حى
اًتـو ف   أب ذ ره اٍبفي  - ( 606مسألة رقـ )، ( بىابي علؿ أخبار ركيت ف  الجمعة210/ 1)علؿ ال تابو حى

ًديث بلفظو أب مف طريؽ اٍبفي  اًتـو بو عف ابف عباس حى  .حى
 

 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
 ."(5)أبو سعيد البصري األحول، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي -1

اًتـو عف  أب نقؿ اٍبفي  أك ؽ أصحاب ال كرم؟ قاؿ يحيى  فٍ مى  :بف المدين   َّ عل و أنو قاؿ سألتي أبيحى
أبا زرعة  سمعتي :" يضان أ قة، كقاؿ  يقكؿ يحيى بف سعيد القطاف أبك سعيد حافظه  أب  سمعتي :" كقاؿ، القطاف

                                                           
 .علة كال شذكذ غير مف الضابطيف العدكؿ بنقؿ منتياه إلى أكلو مف اسناده اتصؿ الذم الحديث ىك: الصحيحي  الحديثي  (1)
 (.79)/  الصبلح ابف كمقدمة ،(60/ 1) الراكم تدريب : إلى انظر   
 (.606علؿ أخبار ف  الصبلة، مسألة رقـ)، باب: (210/ 1)البف أب  حاتـ  الحديث علؿانظر إلى:  (2)
 ".عباس ابف على زيد بف جابر عف قتادة، عف كىماـ كىشاـ، سعيد، كقفو: "(2/32) سينىًنوً  ًف  داكد أبك قاؿ (3)
 ".شعبة رفعو:  فقاؿ يحيى قكؿ النسائ  ذ ر (4)
 (.329/ 31) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ انظر إلى: تيذيب (5)
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ةن ": يقكؿ يحيى بف سعيد مف ال قات الحافظ. كقاؿ اٍبفي سىٍعدو  جَّ ًفيعنا، حي ٍأميكننا، رى  ىافى ً قىةن، مى
يحيى بف :" كقاؿ،"(1)

،كقاؿ "(2)يعنى يحيى بف سعيد القطاف ،منو خيران  قط   حدان أسمعت عبد الرحمف بف ميدل يقكؿ ما رأيت ، معيف
ًديث  اإلماـ:" ف  السير الذىب    ، أىًمٍيري الميٍؤًمًنٍيفى ًف  الحى ال ىًبٍيري

قىاؿى بيٍندىاري  "،(3) ـي :" كى دَّ ىنىا يىٍحيىى بفي سىًعٍيدو ًإمىا حى
اًنًو، كىعىٍف  مى ًديث:" عىكىانىةى، قىاؿى  أب أىٍىًؿ زى ؿه ، ًإٍف  يٍنتـي تيًرٍيديٍكفى الحى مَّادي :" فىعىلىٍي يـ ًبيىٍحيىى القىطَّاًف، فىقىاؿى لىوي رىجي فىأىٍيفى حى

؟ قىاؿى  ٍيدو يىٍحيىى بفي سىًعٍيدو ميعىلِّمينىا:" بفي زى
ًديث كى ىافى الى يحدث ًإالَّ  ً قىة:" كذ ره اٍلًعٍجًل   ف   قاتو كقاؿ"،(4) نقى الحى

ك اف إذا قيؿ لو ف  علتو يعافيؾ الل  ،البصرة ىك أميري  ": كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف   قاتو كقاؿ عنو"،(5)عىف ً قىة،
 ،كعلمان  كدينان  كفضبلن  كفيمان  كعقبلن  ككرعان  ك اف مف سادات أىؿ زمانو حفظان  -عز كجؿ-قاؿ أحبو إلى الل 

ًديثً  د ألىؿ العراؽ رسـى ميٌ  كىك الذم كمنو تعلـ علـ  ،الضعفا  كترؾى  ،عف النقؿ ف  البحثً  فى كأمعى  ،الحى
ًديث أىٍحمىدي بف حنبؿ عمرك بف عل  ، كنقؿ عف كسائر شيكخنا ،كعل  بف المدين  ،كيحيى بف معيف ،الحى

: ، كقاؿ الذىب   "(6)عك لذلؾ إنسانان كيد كليلةو  يكـو   اف يحيى بف سعيد القطاف يختـ القرآف ف   ؿِّ  قكلو:الفبلس 
فِّ ى  "،(8)قدكة إماـه  ،حافظه  متقفه   قةه :" حجر ،كقاؿ ابفي "(7)ف  العلـ كالعمؿ ... ك اف رأسان .الحافظ ال بير" تيكي

فىًة عى  ًمائىةو ًف  ًخبلى ًتٍسًعيفى كى فىرو سىنىةى  ىمىافو كى كفى يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو اٍلقىطَّافي ًباٍلبىٍصرىًة ًف  صى ٍبًد اللًَّو ٍبًف ىىاري
(9)". 

 .العلؿ أربىابً  دي أحى ، قدكة إماـه  ،حافظه  متقفه   قةه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
اِج ْبِن اَْلَوْرِد اْلَعَتِكيُّ سبقت ترجمتو في المس  -2 ، (، ورتبتو، ثقٌة متقٌن حافظٌ 242لة رقم )أُشْعَبة ْبُن اْلَحجَّ

 .وكان يخطئ في اسماء الرجال أحياناً 
 . "(11)َأُبو اْلَخطَّاِب اْلَبْصِريُّ  (10)َقتَاَدُة ْبُن ِدَعاَمَة بِن َقتَاَدَة السَُّدوِسيُّ  -3

اًتـو عف يحيى بف معيف قكلو أب نقؿ اٍبفي  اق  ما أتان  عر ":  قة"، كعف سعيد بف المسيب قكلو": حى
إال حفظو"، كعف يحيى بف  أحفظ أىؿ البصرة ال يسمع شيئان ": بف حنبؿ قكلو أحفظ مف قتادة"، كعف أىٍحمىد

ًديث   اف  قةن مأمكنان حجةن ": "، كقاؿ اٍبفي سىٍعدو (12)قتادة حافظ  اف إذا سمع الش   علقو": سعيد قكلو ف  الحى
                                                           

 .(151/ 9) حاتـ أب  البف كالتعديؿ حانظر إلى: الجر  (1)
 .(135/ 2) محرز ابف ركاية - معيف ابفانظر إلى: تاريخ  (2)
 .(175/ 9) النببل  أعبلـانظر إلى: سير (3)
 .(178/ 9) النببل  أعبلـانظر إلى: سير (4)
 .(353/ 2) للعجل  ال قاتانظر إلى:  (5)
 .(611/ 7) حباف البف ال قاتانظر إلى:  (6)
 .(366/ 2) ال اشؼانظر إلى:  (7)
 .(591)/  التيذيب تقريبانظر إلى:  (8)
 .(293/ 7) ال برل الطبقاتانظر إلى:  (9)
: بضـ الداؿ الميملة كالكاك بيف السينيف الميملتيف أكالىما مفتكحة، ىذه النسبة إلى جماعة قبائؿ، منيا سدكس بف ( 10)  السَّديكًس  

 (.7/102)  للسمعان  األنسابانظر إلى: شيباف.      
 (.8/351تيذيب ال ماؿ ) :انظر إلى( 11)
 (.135-7/133انظر إلى: الجرح كالتعديؿ )( 12)
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 اف قتادة، كعىٍمرك بف شعيب ال ييث علييما ش   يأخذاف ": عىٍمرك ٍبف العبل  قكلو أب كنقؿ المزم عف  "،(1)
 اف مف حفاظ أىؿ ": "،كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات، كقاؿ(3) قة": ٍجًل   "، كقاؿ اٍلعً (2)عف  ؿ أحد

 قة  بت، مات سنة بضع :" "، كقاؿ الحافظ ابف حجر(5)الحافظ أحد األئمة األعبلـ": "،كقاؿ الذىب   (4)زمانو
  ."(7)، كذ ره الحافظ ابف حجر ف  المرتبة ال ال ة مف مراتب المدلسيف"(6)عشرة كمائة
كا ًبالسَّمىاًع،   بته   قةه : َصُة القوِل فيوِ ُخَل رَّحي ًدي يـٍ إالَّ إذىا صى مدلسه ًمفى المرتبًة ال ال ًة الًَّذٍيفى ال ييقبؿي حى
 ح بالسماع.كقد صرٌ 

 . "(8)َجاِبر ْبن زيد األزدي الَبْصِرّي َأُبو الشعثاء -4
ـٍ ًعٍلمنا عىمَّا لىٍك أىفَّ أىٍىؿى :" قىاؿى عىطىا ه، عىًف اٍبًف عىبَّاسو قىاؿى  ٍيدو ألىٍكسىعىيي اًبًر ٍبًف زى ليكا ًعٍندى قىٍكًؿ جى اٍلبىٍصرىًة نىزى

بَّاسو  ،ًف  ً تىاب اللَّوً  ؟!تىٍسأىليكًن  عىٍف شىٍ  و :" قىاؿى  كىعىًف اٍبًف عى ٍيدو اًبري ٍبفي زى ـٍ جى ًفي ي ٍمًرك ٍبًف ًدينىارو قىاؿى ، كى :" كىعىٍف عى
دنا أىٍعلى  اًرم نقؿ، ك "(9)الشٍَّع ىا ً  أب ـى ًمٍف مىا رىأىٍيتي أىحى اًبر ٍبف زيد اٍلبيخى يا :" لقين  ابفي عيمىر، فىقىاؿى :" قكلو عىٍف جى

اًبر، إنؾ مف فقيا  أىؿ البصرة، كسىتيستىفتىى، فبل تيفًتيىفَّ إال بً تىابو   أب ، قاؿ اٍبفي "(10) ناطؽو، أك سينَّةو ماضيةو  جى
ٍرعىةى  اًتـو أنو سئؿ أىبيك زي  :قيؿ أليكب قكلو:" حماد بف زيدعف  عبد الل نقؿك  ،"(11) قة:" عف جابر بف زيد فقاؿحى
ك اف مف :" كقاؿ ،كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قاتً "(12) ان لبيب ،لبيبنا ،نعـ، رأيتو،  اف لبيبنا :رأيت جابر بف زيد؟ قاؿ
 جابر بف زيد ألكسعيـ علمان  نزلكا عند قكؿً  رةً البصى  أىؿى  لك أفٌ  :يقكؿ عباسو  بفي اك اف  ،أعلـ الناس بً تىاب الل

:" ،قاؿ الذىب   "(14)ً قىة  تىاًبًع   :" ، كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(13) اف أبك الشع ا  أعكر، ك ا ف  ً تىاب الل ك اف فقييان عمٌ 
اًنًو :" ، كقاؿ الذىب   "(15)صاحب بف عباس اإلماـ مى ـى أىٍىًؿ البىٍصرىًة ًف  زى اًل  ىافى عى

  قةه :" قاؿ ابف حجرك  ،"(1)
." (3)كاحدة  كدفف ىك كأنس بف مالؾ ف  جمعةو "، (2)مات سنة  بلث كتسعيف كيقاؿ  بلث كمائة ،فقيوه   

                                                           
 (.7/171الطبقات ال برل )انظر إلى: (1)
 (.23/510انظر إلى: تيذيب ال ماؿ )( 2)
 (.2/215معرفة ال قات )انظر إلى:  (3)
 (.322-5/321انظر إلى: ال قات البف حباف ) (4)
 (.3/301انظر إلى: تاريخ اإلسبلـ )( 5)
 (.287/ 1انظر إلى: ال اشؼ )( 6)
 (.43انظر إلى: طبقات المدلسيف: )/( 7)
 (.403/ 33انظر إلى: تيذيب ال ماؿ ف  أسما  الرجاؿ )( 8)
 (.1200/ 2انظر إلى: تاريخ اإلسبلـ )( 9)
 (.204/ 2انظر إلى: التاريخ ال بير للبخارم )( 10)
 (.495/ 2لجرح كالتعديؿ البف أب  حاتـ )انظر إلى: ا( 11)
 (.1611انظر إلى: العلؿ )/( 12)
 .(101/ 4انظر إلى: ال قات البف حباف )( 13)
 (.263/ 1انظر إلى: ال قات للعجل  )( 14)
 (.453انظر إلى: تقريب التيذيب )/( 15)
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 .فقيوه   قةه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
، َأُبو اْلَعبَّاسِ  المطَمبُ َعْبُدالمَُّو ْبُن َعبَّاِس ْبِن َعْبدِ  -5 لدبِن َىاِشٍم اْلُقَرِشيُّ اْلَياِشِميُّ  ثً قبؿ اليجرة ب بل ، كي

لك  :كقاؿ عمري  ،وً علمً  لسعةً  ،كالحبري  سمى البحري ف اف يي  ،بالفيـ ف  القرآف ()كدعا لو رىسيكؿى اللَّوً  ،سنيف
الم  ريف مف  مات سنة  ماف كستيف بالطائؼ، كىك أحدي  ،أسناننا ما عاشره منا أحد عباسو  أدرؾ ابفي 
ٍني العبادلة مف فقيا  الصحابة كأحدي  ،الصحابة  ".(4) (ـ)رىًض ى اللَّوي عى

 

 بياُن عمِل الَحِديث : ثالثاً 
 : الَحِديث فيِو عمتان

 : ىاألول ةُ مّ العِ 
 ."(5)عندم ىك صحيح ه  ":أب ؟ قاؿ كىـ أف ي كفى  أخاؼي  :"قاؿ يحيى بف سعيد

 كقفو. كأكىك االختبلؼ على رفعو ، ف ل  ما ىك مراد يحيى مف قكلو كىـكقد تبيٌ : تُ مْ قُ 
فىعىوي شيٍعبىة  :قىاؿى ": لنَّسىاًئ اقاؿ  يىٍحيىى رى

د "،(6) كقفو سعيد كىشاـ كىماـ عف قتادة، عف :" كقاؿ أىبيك دىاكي
 ."(7)جابر بف زيد على ابف عباس

اًتـو  أب قكاؿ كىك قكؿ كنأخذ بما ىك أرجح األ: تُ مْ قُ   ـقد تخكؼ كلـ يجز أف ي كف  يحتملف يحيى أل ؛حى
ًديث أل يحيى أف على قكؿً  كلك افترضت بنا ن ، بىةبالكىـ الذم يقصده مف شيعٍ  ف شيٍعبىة شيٍعبىة رفعو لقبلنا الحى

ًديث ًديث زيادة مف  قة كنقبؿ الحى  شيٍعبىةالخطأ مف كربما ي كف ،  قة، كزيادة ال قة مقبكلة كي كف رفع شيٍعبىة للحى
 .أرجح، كالل تعالى أعلـ األكؿك  ك بلىما جائزه   ،فرفعو كىمان منو

 

  :الثانية ةُ مّ العِ 
كا ًبالسَّمىاًع كىك فيو راكو  رَّحي ًدي يـٍ إالَّ إذىا صى قىتىادىةي ٍبفي ًدعىامىةى :" مدلسه ًمفى المرتبًة ال ال ًة الًَّذٍيفى ال ييقبؿي حى

 .عف جابر بف زيد اإلسنادرح بالسماع ف  ىذا كقد صٌ ، بًف قىتىادىةى السَّديكًس   

  :لحديثِ الحكُم َعَمى إسناِد ا :رابعاً 
 . قات وً ركاتً  ف جميعى ؛ ألاإلسناد بيذا عللًو صحيحه  بيافالحديثي بعد تخريجو ك 

  

                                                                                                                                                                                           
 .(481/ 4انظر إلى: سير أعبلـ النببل  )( 1)
 .(136انظر إلى: تقريب التيذيب )/ ( 2)
 (.101/ 4انظر إلى: ال قات البف حباف )( 3)

 (.309(، كتقريب التيذيب: )/131-4/121(، كاإلصابة: )939 -3/933انظر إلى: االستيعاب )( 4)
 .(210/ 1) الحديث علؿانظر إلى:  (5)
 .(64/ 2) النسائ  سنف :انظر إلى( 6)
 .(4/142) داكد أب  سنف :انظر إلى( 7)
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 وترجيح الرفع. والرفعِ  الوقفِ في  بالختَلفِ  عَللُ وفيو اإل: الثالثج ُ نموذَ األ 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي ( 91مسألة ) -23 ًديثو " :حى عف ، سعيدركاه  كسمعت أبا زرعة يقكؿ ف  حى

ك اف ، مركا أزكاج ف أف ييسلكا عنيـ أ ر اليائط كالبكؿ؛ فِن  أستحيييـ :عف عىاًئشىة، قتادة، عف معاذة
ٍرعىةى  ب كقلت أل ( يفعلو.رىسيكؿى اللًَّو ) ؛ ، عف معاذة، عف عىاًئشىة(2)، يركم عف يزيد الرشؾ(1)إف شيٍعبىة  :زي

كقتادة أحفظ، كيزيد الرشؾ ليس بو ، ًديث قتادة مرفكع أصححى  :فأييما أصح؟، قاؿ، كأسنده قتادة، مكقكؼ
 ."(3)بأس

 

 الَحِديث  تخريجُ : أولً 
وي  - ٍنييا( (6/95أىٍحمىدي ف  مسنده ) اإلماـأىٍخرىجى اًئشىة )رىًض ى اللَّوي عى ، مف طريؽ ىماـ عف قتادة بو عف عى

ًديث متقارب   . األلفاظحى
وي ) - عف قتادة كيزيد بف الرشؾ، عف معاذة بو عف عىاًئشىة )رىًض ى اللَّوي (مف طريؽ أباف 6/113ك ذلؾ أىٍخرىجى

ٍنييا( ًديث متقارب ، عى  .(4) األلفاظحى
وي  - ًديث رقـ )8/12بك يعلى المكصل  ف  مسنده)أأىٍخرىجى عركبة بو  أب (، مف طريؽ سعيد بف 4514(، حى

ًديث متقارب ، عف عىاًئشىة )رىًض ى اللَّوي عىٍنييا(  .األلفاظحى
وي اٍبفي أى  - مف  اف يقكؿ إذا خرج مف اليائط : (، ً تىاب الطيارة بىابي 1/140شىٍيبىةى ف  مصنفو ) أب ٍخرىجى

ًديث رقـ )، فليستنج بالما  ٍنييا( أب (، مف طريؽ سعيد بف 1618حى اًئشىة )رىًض ى اللَّوي عى ، عركبة بو عف عى
ًديث متقارب   .األلفاظحى

وي  - (، بىابي ما يركل عف معاذة العدكية كغيرىا مف نسا  أىؿ 3/764نده )سحاؽ بف راىكية ف  مسإأىٍخرىجى
ًديث رقـ )، البصرة عف عىاًئشىة أـ المؤمنيف عركبة بو عف عىاًئشىة  أب (، مف طريؽ سعيد بف 1379حى

ٍنييا( ًديث متقارب ، )رىًض ى اللَّوي عى  .األلفاظحى
وي  - لجمع ف  االستنجا  بيف المسح ا :بىابي ، الطيارة (، ً تىابي 1/171) اٍلبىٍييىًق   ًف  سينىًنًو ال برل اإلماـأىٍخرىجى

ًديث رقـ )، حجار كاليسؿ بالما باأل عركبة بو عف عىاًئشىة )رىًض ى اللَّوي  أب (، مف طريؽ سعيد بف 515حى
ٍنييا( ًديث متقارب ، عى  .األلفاظحى

 
 

                                                           
اجً  في بٍ  شيٍعبىةي ىك:  (1) جَّ ٍردً  ٍبفً  اٍلحى  .حافظه متقفه   قةه كرتبتو:  ،(242رقـ ) المسالة ف  ترجمتو سبقت اٍلعىتىً     اىٍلكى
  ب سر بالرشؾ يعرؼ البصرم األزىر أبك مكالىـ ميملة بعدىا المكحدة كفتح المعجمة بضـ الضبع  يزيد أب  ابف يزيدىك:  (2)

 (.606)/التيذيب تقريب :إلى انظر سنة مائة ابف كىك  بل يف سنة مات ،لينو مف كىـ عابد  قة المعجمة كس كف الرا    
 (.91) رقـ مسألة، الطيارة ف  أحاديث علؿباب: ( 42/ 1) حاتـ أب  البف الحديث علؿ انظر إلى : (3)
 ، مف مسند اإلماـ أحمد.(6/113،114،171،236) انظر إلى : (4)
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 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
، َأُبو النَّْضِر اْلَعَدِويُّ َعُروَبَة مِ  أبيَسِعيُد ْبُن  -1  ."(2)،(1)ْيرَاُن، َمْوَلى َبِني َعِديٍّ

ًديث:" قاؿ اٍبفي سىٍعدو  اًتـو عف  أب ، كنقؿ اٍبفي "(3) يَـّ اٍختىلىطى بىٍعدي ًف  آًخًر عيٍمًرًه ،  ىافى ً قىةن،  ىً يرى اٍلحى حى
ٍرعىةى قكلو أب عف قبؿ أف يختلط  قة، ك :" و قكلوأبي قة، كعف :" يحيى بف معيف قكلو ، كقاؿ "(4)  قة مأمكف:" زي

رىة  قة، ك اف اختلط :" اٍلًعٍجًل    ًبأىخى
 اف قد اختلط سنة خمس كأربعيف :" كقاؿ، ، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات"(5)

كمائة كبقى خمس سنيف ف  اختبلطو كأحب إلى أف ال يحتج بو إال بما ركل عنو القدما  قبؿ اختبلطو م ؿ 
ككصفو بالتدليس  ،"(6)المبارؾ كيزيد بف زريع كذكييما كيعتبر بركاية المتأخريف عنو دكف االحتجاج بيمابف 

ًدي ي  ؿي قبى مف المرتبة ال انية الت  يي  "(9)كجعلو ابف حجر ،، كابف حجر كغيره"(8)، كالعبلئ  "(7) النَّسىاًئ  ف حى يـ كا 
رىة تيير :" كقالك، كغيرىما ف  المختلطيف "،(11) ، كسبط العجم"(10)ح بالسماع، كذ ره العبلئ لـ يصرٌ  ، ًبأىخى

اًفظي :" كقاؿ الذىب  ـي اٍلبىٍصرىًة اٍلحى اًل عى
حافظ لو   قةه :" حجر ، كقاؿ ابفي "(13)عبلـاأل أحدي :" ، كقاؿ أيضان "(12)
ير كقيؿ غ ،مات سنة خمسيف كمائة"(14)ك اف مف أ بت الناس ف  قتادة  ،تصانيؼ ل نو   ير التدليس كاختلط

 ."(15)ذلؾ
رىة تيير ك ، ، كقد احتمؿ األئمة تدليسومدلس مف ال انية،  قة حافظ :ُخَلَصُة القوِل فيوِ   .ًبأىخى

ثقة ثبت  :(، ورتبتو606سبقت ترجمتو في المسألة رقم)(، 16)َقتَاَدُة ْبُن ِدَعاَمَة بِن َقتَاَدَة السَُّدوِسيُّ  -2
 بُل َحِديثيْم إلَّ إَذا َصرَُّحوا ِبالسََّماِع.مدلس ِمَن المرتبِة الثالثِة الَِّذْيَن ل ُيق

                                                           
  بف عمر المؤمنيف أمير جد ، عب بف عدم منيـ رجاؿ، خمسة إلى النسبة ىذه يملتيف،الم كالداؿ العيف فتح: اٍلعىدىًكم   (1)

 .(251/ 9) للسمعان  األنساب :إلى انظر (.عنو الل رضى) الخطاب   
 .(61/ 4) اإلسبلـ تاريخ انظر إلى : (2)
 .(273/ 7) ال برل الطبقات انظر إلى : (3)
 .(66/ 4) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح انظر إلى : (4)
 .(187)/  للعجل  ال قات انظر إلى : (5)
 .(360/ 6) حباف البف ال قات انظر إلى : (6)
 .(122)/  المدلسيف ذ ر انظر إلى : (7)
 .(106)/  التحصيؿ جامع انظر إلى : (8)
 .(31)/  المدلسيف طبقات انظر إلى : (9)
 .(41)/  للعبلئ  المختلطيف انظر إلى : (10)
 .(139)/  باالختبلط الركاة مف رم  بمف االغتباط إلى :انظر  (11)
 .(61/ 4) اإلسبلـ تاريخ انظر إلى : (12)
 .(441/ 1) ال اشؼ انظر إلى : (13)
 .(239)/  التيذيب تقريب انظر إلى : (14)
 .(360/ 6) حباف البف ال قات انظر إلى : (15)
: بضـ الداؿ الميملة كالكاك بيف السيني( 16)  ف الميملتيف أكالىما مفتكحة، ىذه النسبة إلى جماعة قبائؿ، منيا سدكس بف السَّديكًس  

 (.7/102) األنساب للسمعان :انظر إلى: شيباف.     
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ْيَباِء الَعَدِويَّةُ  -3  ."(2)،اأْلَْنَصاِريَّة(1)ُمَعاَذُة ِبْنُت َعْبِد اهلِل ُأمُّ الصَّ

:" ، كذ رىا اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات كقاؿ"(4) انت مف العابدات:" ، كقاؿ المزم"(3)ً قىة:" معيف قاؿ ابفي 
ةي السَّيًِّد :" ، قاؿ الذىب "(5) انت مف العابدات ٍكجى ٍيبىاً  العىدىًكيَّةي، البىٍصًريَّةي، العىاًبدىةي، زى ـ  الصَّ السِّيدىةي، العىاًلمىةي، أي

ـى :" القيٍدكىةً  ًصلىةى بًف أىٍشيى
، ماتت ًف  سىنىًة "(8) قة :" ،ك قاؿ ابف حجر"(7)مف العكابد بالبصرة :" ، كقاؿ أيضان "(6)

 . "(9)اًنٍيفى  ىبلىثو كى ىمى 
 .ً قىةه  :اُخَلَصُة القوِل فيي

ِديِق  أبيأم المؤمنين َعاِئَشة ِبْنُت  -4 سبقت ترجمتيا في المسألة رقم  جميمةٌ  صحابيةٌ َبْكٍر الصَّ
 جميمة. صحابية(، ورتبتيا 1066)

 

 الَحِديث  عملِ  بيانُ  :ثالثاً 
 : عمل عُ فيو أربَ  الَحِديثُ 

 :ىاألول ةُ مّ العِ 
ٍرعىةى  إليياكى  الت  أشار   ٍرعىةى ، (11)، ككقفو(10)كىك االختبلؼ ف  رفعو، أىبيك زي على  رفعو :كرجح أىبيك زي

كى  ، ان مكقكف مف يزيد الرشؾ، الذم يركيو عف معاذة، عف عىاًئشىة كقتادة أحفظ، ان ف قتادة ركاه مرفكعأل ؛كقفو
 . "(12)خفية قادحة علةه 
 :الثانية ةُ مّ العِ 

كبىةى  أب سىًعيدي ٍبفي  :ال انية، كىكمدلس مف المرتبة  فيو راكو    .، كى  علة ظاىرة غير قادحةعىري
 

                                                           
  بف عمر المؤمنيف أمير جد ، عب بف عدم منيـ رجاؿ، خمسة إلى النسبة ىذه الميملتيف، كالداؿ العيف فتح :اٍلعىدىًكم   (1)

 .(251/ 9) للسمعان  األنساب :إلى انظر عنو الل رضى الخطاب    
 (.508/ 4) النببل  أعبلـ كسير ،(308/ 35) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ كتيذيب ،(352/ 8) ال برل الطبقات انظر إلى: (2)
 .(214)/  الدارم  ركاية - معيف ابف تاريخ انظر إلى : (3)
 .(308/ 35) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب انظر إلى : (4)
 .(466/ 5) حباف البف ال قات انظر إلى : (5)
 .(508/ 4) النببل  أعبلـ سير انظر إلى : (6)
 .(517/ 2) ال اشؼ انظر إلى : (7)
 .(753)/  التيذيب تقريب انظر إلى : (8)
 .(509/ 4) النببل  أعبلـ سير انظر إلى : (9)
 (.184-1/183) تدريب الراكم: :أك تقريران. انظر إلى خاصة قكالن  اف أك فعبلن  ()المرفكع: ما أضيؼ إلى النب  ( 10)
    منقطعان. انظر أك تقريران متصبلن  اف إسناده أكقكالن ليـ أك فعبلن  -رض  الل عنيـ-المكقكؼ: ىك المركم عف الصحابة ( 11)

 (.1/184) :المرجع السابؽ :إلى    
 (.91) رقـ مسألة، الطيارة ف  أحاديث ؿعلباب: ( 42/ 1) حاتـ أب  البف الحديث علؿ انظر إلى : (12)
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 :العمة الثالثة
كبىةى، فقاؿ اٍبفي ًحبَّافى عنو أب سىًعيدي ٍبفي  :كىك، مختلط فيو راكو    اف قد اختلط سنة خمس كأربعيف :" عىري

 :عنو القدما  قبؿ اختبلطو م ؿأف ال يحتج بو إال بما ركل   َّ كمائة كبقى خمس سنيف ف  اختبلطو كأحب إل
 .(1)كيعتبر بركاية المتأخريف عنو دكف االحتجاج بيما ،كيزيد بف زريع كذكييما ،بف المبارؾا

ًدي ك : تُ مْ قُ   .(انظر إلى ترجمتو)، نا ىذابيذا تزكؿ علة اختبلطو ف  حى
 

 :الرابعة ةُ مّ العِ 
كا ًبالسَّمىاًع كىكمدلسه ًمفى المرتبًة ال ال ًة الًَّذٍيفى ال يي  فيو راكو   رَّحي ًدي يـٍ إالَّ إذىا صى قىتىادىةي ٍبفي ًدعىامىةى  :قبؿي حى

ـٍ يصرٌ ، بًف قىتىادىةى السَّديكًس   ا ًدي و ىذاكقٍد عىٍنعىفى كل ، كمف العلما  مف قادحة خفيةه  كى  علةه ، ٍح بالسماًع ف  تحى
 رفعو إلى ال انية .

 : الحكُم َعَمى إسناِد الحديثِ : رابعاً 
ـٍ  قىتىادىةي ٍبفي ًدعىامىةى بًف قىتىادىةى السَّديكًس    بيذا اإلسناد؛ ألفٌ  ضعيؼعللو  بياف لحديث بعدا ٍنعىفى كل قٍد عى
ًدي و ىذايصرٌ   . ٍح بالسماًع ف  تحى

  

                                                           
 .(360/ 6) حباف البف ال قات انظر إلى : (1)
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 .عمى الرفع الوقفِ  عَلل بترجيحِ وفيو اإل: نموذج الرابعاأل 
اًتـو )رىًحمىوي  أب قاؿ اٍبفي  –(186مسألة ) -24 ًديثو  أب كسألت " :اللي (حى ، الزرقا  أب بف  ركاه زيدي  عف حى

قاؿ رىسيكؿى اللًَّو :" عف ىزيؿ بف شرحبيؿ، عف عبد الل بف مسعكد؛ قاؿ، مس يف أب ال كرم، عف  عف سفيافى 
(): (2) رفعو من ر :يقكؿ أب ،؟ فسمعت (1)ليني ف أحد ـ أصابعو قبؿ أف تني و النار". 
 

 ِديث الحَ  تخريجُ : أولً 
وي  - ًديث رقـ ) :( بىابي 270)/ ف  ً تىابو اإلغراب النَّسىاًئ أىٍخرىجى ، حى (، مف طريؽ 198سيٍفيىافي = أىبيك ًمٍسً يفو

ًديث بلفظو. أب اٍبفي  ٍبًد اللًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو مىٍرفيكعنا حى ٍف ال ٍَّكًرمِّ بو عى ٍرقىاً  عى  الزَّ
وي عبد الرزاؽ ف  مصنفو ) - ًديث رقـ )، غسؿ الرجليف :بىابي ، ً تىاب الطيارة(، 1/22أىٍخرىجى (، مف 68حى

ٍكقيكفنا( ٍنوي( )مى ًديث متقارب ، طريؽ سفياف ال كرم بو عف ابف مسعكد )رىًض ى اللَّوي عى  .األلفاظحى
وي اٍبفي  - اًبًع ًف  الٍ  :(، ً تىاب الطيارات، بىابي 1/19شىٍيبىةى ف  مصنفو،) أب أىٍخرىجى كً ، ًف  تىٍخًليًؿ اأٍلىصى كيضي

ًديث رقـ ) ٍنوي( 86حى ًص، عىًف اٍبًف ًمٍس يفو بو عف ابف مسعكد )رىًض ى اللَّوي عى (، مف طريؽ أىبيك اأٍلىٍحكى
ٍكقيكفنا( ًديث متقارب ، )مى  .األلفاظحى

وي أىٍحمىدي ف  العلؿ ) - ًديث رقـ )2/117أىٍخرىجى و بو عف ابف مسعكد أبي(، مف طريؽ عبدالل عف 1750(، حى
ٍنوي( )مىٍكقيكفنا()رىًض ى ا ًديث متقارب ، للَّوي عى  .األلفاظحى

قيٍطًن   ف  العلؿ) - وي الدَّارى ًديث رقـ )5/282أىٍخرىجى ٍيًؿ ٍبًف شيرىٍحًبيًؿ، بو عف ابف 884(، حى (، مف طريؽ ىيزى
ٍنوي( )مىٍرفيكعنا( ًديث بلفظو.، مسعكد )رىًض ى اللَّوي عى  حى

وي الطَّبىرىاًن   ف  المعجـ  - ًديث رقـ )9/246ال بير)أىٍخرىجى ًف اٍبًف 9211(، حى (، مف طريؽ عبد الرزاؽ، عى
ٍنوي( )مىٍكقيكفنا( ًديث متقارب ، ًمٍس يفو بو عف ابف مسعكد )رىًض ى اللَّوي عى  .األلفاظحى

وي ف  المعجـ ال بير) - ًديث رقـ )9/246ك ذلؾ أىٍخرىجى (، مف طريؽ اٍبًف ًمٍس يفو بو عف ابف 9212(، حى
ٍكقيكفنا(مسعكد )رىضً  ٍنوي( )مى ًديث متقارب ،  ى اللَّوي عى  .األلفاظحى

مسح الرقبة ف  ، بىابي سنف الكضك ، (، ً تىاب الطيارة1/290ذ ره ابف حجر ف  التلخيص ال بير ) -
ًديث رقـ ) ٍيدي ٍبفي 110الكضك ، حى ٍبًد اللًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو  أب (، مف طريؽ زى ٍف ال ٍَّكًرمِّ بو عى ٍرقىاً  عى مىٍرفيكعنا  الزَّ

ًديث بلفظو.   حى
 
 
 
 
 
 

                                                           
  لتباليف أك تنظيفيا، ينعـ حتى مبالية؛ الكضك  ف  أصابعو بيف ما غسؿ ف  كيبالغ ،شديدان  إقباالن  غسليا على ليقبؿ: أم (1)

 ( .10/500) العرب لساف إلى: انظر. إحراقو ف  النار   
 (.186) رقـ مسألة الطيارة، ف  أحاديث علؿ :باب ،(1/70) حاتـ أب  البف الحديث علؿ: إلىانظر ( 2)
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 :اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
ْرَقاِء َيِزيد التغمبي أبيَزْيُد بُن  -1  ."(3)و بريدأبياسم :" ،نزيل الرممة، وقيل(2)َأُبو ُمَحمٍَّد الَمْوِصِميُّ  (1)الزَّ

اًتـو عف أىٍحمىدي بف حنبؿ قكلو أب نقؿ اٍبفي  ، "(4)  قة.:" و قكلوبيأ، كعف ليس بو بأس صالحه :" حى
عىٍف يحيى ٍبف  ، كنقؿ اٍبف الجنيد"(6)يييرب": ، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  " ال َّقات " كقاؿ"(5)ً قىة:" كقاؿ ابف معيف

:" نىاًفع قكلو أب ٍبف  أىٍحمىد ، كنقؿ المزم عف"(8) قة قديـه :" ، كقاؿ الخليل "(7)ليس ًبًو بأس:" مىًعيف قكلو
ٍيد يلق ًديث مف غلط كشؾ، كيحدث بما ال شؾ فيو ىافى زى ، اإلماـ": ، كقاؿ الذىب "(9)   ما ًف  الحى

القيٍدكىةي 
، كقاؿ "(12)عابد مشيكره  صدكؽه :" ، كقاؿ أيضان "(11)العيٌباد كالنٌساؾ  دى  اف أحى :" ، كقاؿ أيضان "(10)
ًإنَّوي غىزىا، فىأىسىرىهي :" كييقىاؿي  ،"(14)مات سنة أربع كتسعيف كمائة  قةه :" حجر ، كقاؿ ابفي "(13)ث المحدٌ :" أيضان 

مائىةو  ًتٍسًعٍيفى كى مىاتى ًف  األىسًر، سىنىةى سىٍبعو كى ، كى العىدىك 
(15)" . 

 .ِثَقةٌ  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
، سبقت ترجمتو في المسألة رقم) -2 ( 883ُسْفَياُن ْبُن َسِعْيِد ْبِن َمْسُرْوٍق اَلثَّْوِريُّ َأُبو عبِداهلِل اَْلُكْوِفيُّ

 ثقٌة حافٌظ حجٌة مدلس من الثانية.:" ورتبتو
 
 
 

                                                           
  األنساب :إلى انظر بكاحدة المنقكطة كالبا  البلـ ك سر المعجمة الييف كس كف با نتيف المنقكطة التا  بفتح: التيلب ٌ  (1)

 .(3/57) للسمعان     
  األنساب :إلى انظر المكصؿ إلى النسبة ىذه البلـ، آخرىا كف  الميملة الصاد ك سر كاكال كس كف الميـ بفتح المىٍكًصًل    (2)

 (.12/481) للسمعان     
 .(76/ 5) اإلسبلـ تاريخك  ،(9/316) النببل  أعبلـ سير، ك (10/70) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب :انظر إلى( 3)
 .(575/ 3) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 4)
 .(125/ 2) محرز ابف ركايةك  ،(460/ 4) الدكرم ركاية - معيف ابف تاريخ :انظر إلى( 5)
 .(1/145) حباف البف ال قات :انظر إلى( 6)
 .(462)/  الجنيد ابف سؤاالت :انظر إلى( 7)
 .(617/ 2) للخليل  الحديث علما  معرفة ف  اإلرشاد :انظر إلى( 8)
 .(74/ 10) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب :انظر إلى( 9)
 .(316/ 9) النببل  أعبلـ سير :انظر إلى( 10)
 .(1105/ 4) اإلسبلـ تاريخ :انظر إلى( 11)
 .(103/ 2) االعتداؿ ميزاف :انظر إلى( 12)
 .(417/ 1) ال اشؼ :انظر إلى( 13)
 .(223)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 14)
 (.414/  3)  التيذيب كتيذيب ،(317/ 9) النببل  أعبلـ سير :انظر إلى( 15)
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 ."(2)اْلُكوِفيُّ  (1)اْلُحرُّ ْبُن ِمْسِكيٍن، َأُبو ِمْسِكيٍن اأَلْوِديُّ  -3
، عىٍف يحيى ٍبف مىًعيف قكلو ًديث :" ، كقاؿ اٍبفي سىٍعدو "(3) قة :" نقؿ عىبَّاس الد كًرم  ، كنقؿ "(4) ىافى قىًليؿى اٍلحى

اًتـو  أب اٍبفي  ، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  "(6) قة، ف  عداد الشيكخ :" ، كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(5)بو ال بأسى :" و قكلوأبيعف حى
قىاؿ الذىب  ،"(7)ً تىاب "ال قات" ده :" كى عٍِّفوي أىحى ـٍ ييضى ًديث لى سىفي اٍلحى حى

قىاؿ ابفي  "،(8)  ."(9)قبكؿم": حجر كى
 .صدوقٌ  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

 . "(10)يزيل ْبُن ُشَرْحِبيَل اأَلْوِديُّ اْلُكوِفيُّ ُىَزْيُل أو ال -4
قىاؿ اٍلًعٍجًل   "(11) اف  قة:" قاؿ اٍبفي سىٍعدو  ، كسأؿ "(13)، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات "(12) كف   قة:" ، كى

قيٍطًن   عنو فقاؿ قىاؿ أبك مكسى المدين "(14) قة:" الحا ـ، الدَّارى ، كقاؿ "(15)يةإنو أدرؾ الجاىل قاؿي يي :" ، كى
قىاؿ ابف حجر"(16) قة:" الذىب  قىاؿ خليفة ٍبف خياط "،(17) قة مخضـر :" ، كى مات سنة ا نتيف ك مانيف بعد :" كى
 . "(18)الجماجـ

 .مخضـر  قةه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

                                                           
 .(385/ 1) للسمعان  األنساب :لىإ انظر .الميملة الداؿ آخرىا كف  الكاك كس كف األلؼ بفتح :األىٍكًدم   (1)
 .(517/ 5) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيبك  ،(630/ 3) اإلسبلـ تاريخ :انظر إلى( 2)
 (.277/ 3) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرحك  ،(513/ 3) الدكرم ركاية - معيف ابف تاريخ :انظر إلى( 3)
 .(341/ 6) ال برل الطبقات :انظر إلى( 4)
 .(278/ 3) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 5)
 (.510انظر إلى: ال قات للعجل  )/ ( 6)
 .(239/ 6) حباف البف ال قات :انظر إلى( 7)
 .(630/ 3) اإلسبلـ تاريخ :انظر إلى( 8)
 .(155)/  التيذيب تقريب :انظر إلى (9)
 .(450/ 6) الصحابة تمييز ف  اإلصابة ،(1014/ 2) اإلسبلـ تاريخ :انظر إلى( 10)
 .(215/ 6) ال برل الطبقات :انظر إلى( 11)
 .(456)/  للعجل  ال قات :انظر إلى( 12)
 .(514/ 5) حباف البف ال قات :انظر إلى( 13)
 .(281)/  ارقطن للد الحا ـ سؤاالت :انظر إلى( 14)
 .(31/  11) الصحابة ذيؿ :انظر إلى( 15)
 .(335/ 2) ال اشؼ :انظر إلى( 16)
 .(572)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 17)
 .(288)/ تاريخو :انظر إلى( 18)
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ُف َبِني ُزْىَرَة، من السابقين أبو عبِدالرحمِن، َحِمي (1)َعْبُد المَِّو ْبُن َمْسُعوِد ْبِن َغاِفل ْبِن َحِبيٍب اْلُيَذِليُّ  -5
عمى الكوفة، ومات سنة اثنتين  عمرُ  هُ رَ وأمّ  ،ةمناقبو جمّ  ،ومن كبار العمماء من الصحابة ،يناألول

 ."(2)وثَلثين أو في التي بعدىا بالمدينة
 

 بياُن عمِل الَحِديث  :ثالثاً 
 : عملٍ  فيِو ثَلثُ  الَحِديثُ 

  :ىاألول ةُ مّ العِ 
 ."(3)رفعو من ر :"أبك حاتـ فقاؿ ياإليكى  الت  أشار 

ًديثي : تُ مْ قُ  ًديث رقـ ): مف ؿ  )مىٍرفيكعنا(  ي  ركاه الحى قيٍطًن   ف  العلؿ، حى ف  ً تىابو  النَّسىاًئ (، ك 884الدَّارى
ًديث رقـ ) ًديث رقـ )198اإلغراب حى (، كمف ركاه غيرىـ ركاه 110(،ك ذ ره ابف حجر ف  التلخيص ال بير حى

ٍكقيكفن   ا(.)مى
قيٍطًن     أب يركيو أبك مس يف األكدم عف ىزيؿ، عف عبد الل، كاختلؼ عنو؛ فرفعو زيد بف :" قاؿ الدَّارى

، كركاه ، كتابعو أبك عكانة مف ركاية شيباف بف فركخ عنو، فرفعو أيضان (الزرقا ، عف ال كرم إلى النب  )
 أب زائدة، كزىير، كأبك األحكص، عف  عكانة عنيما مكقكفا، ك ذلؾ ركاه أب أصحاب ال كرم، كأصحاب 

، مس يف أب الزرقا ، عف ال كرم، عف  أب ركل زيد بف :" ، كقاؿ ابف حجر"(4)، كىك الصكاب مس يف مكقكفان 
، ك ذا ف  مصنؼ عبد ان كىك ف  جامع ال كرم مكقكف عف ىزيؿ بف شرحبيؿ، عف عبد الل بف مسعكد مرفكعان 

وي اٍبفي  ، كجا  ذلؾ عف عل  كابف مس يف مكقكفان  أب األحكص، عف  أب شىٍيبىةى عف   أبالرزاؽ، ك ذا أىٍخرىجى
 . (5)عمر مكقكفان 

قيٍطًن   كابف حجر، كالذم يرجو أبك حاتـ: تُ مْ قُ  ًديث كقفو كقد أخطأ مف رفعو. أف الصكابى : كالدَّارى  ف  الحى
ٍيدي بفي :" كالذم يتبيف أف الذم أخطأ ف  رفعو ىك: تُ مْ قُ  كىك  قة كبيذا ي كف قد خالؼ ، ٍرقىا ً الزَّ  أب زى

ًديث علة خفية قادحة، مف ىـ أك ؽ منو، كلذلؾ ح ـ عليو أبك حاتـ بالن ارة ، كعلى ىذا ت كف علة الحى
 ، كىذا ىك الشاذ لمخالفة ال قة لمف ىك أك ؽ منو.لمخالفتو ال قات

 

  :الثانية ةُ مّ العِ 
كمف المعلكـ بيف المحد يف أف المدلس مف  ،ال كرم سفياف: مدلس مف المرتبة ال انية، كىك كجكد راكو 

ف لـ يصرح بالسماع. ًدي و كا   المرتبة ال انية يقبؿ حى
 

                                                           
: بضـ اليا  كفتح الذاؿ المعجمة، ىذه النسبة إلى ىذيؿ، كى  قبيلة، يقاؿ ليا ىذيؿ بف مدر ة...،( 1)  تفرقت ف  الببلد.  اٍلييذىًل  

 (.13/391) األنساب للسمعان : :انظر إلى   
 (.323(، كتقريب التيذيب: )/201-4/198(، كاإلصابة: )994-3/987انظر إلى: االستيعاب: )( 2)
 (.186) رقـ مسألة الطيارة، ف  أحاديث علؿ :باب ،(1/70) حاتـ أب  البف الحديث علؿ: انظر إلى( 3)
قيٍطًن   ا علؿ :انظر إلى( 4)  .(282/ 5) لدَّارى
 .(165/ 1) الحبير التلخيص :انظر إلى( 5)
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  :الثالثةُة مّ العِ 
ًديث ر  ٍبفي ًمٍسً يفو :" كىك، كجكد راكو صدكؽ ف  إسناد ىذا الحى  كتعد ىذه العلة علة ظاىرة قادحة.، اٍلحي

  :الحكُم َعَمى إسناِد الحديثِ  :رابعاً 
رَّ : ف فيوألاإلسناد؛  بيذا حسفه عللًو  بيافالحديثي بعد تخريجو ك   ، كىك صدكؽه  ٍبفى  اٍلحي  .ًمٍسً يفو
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 .منو الثقة لمن ىو أوثقُ  مخالفةِ ب لإلعَللِ  جٌ أنموذَ  :الثاني المطَمبُ 
 .(1)، أو الشاذمنو لمن ىو أوثقُ  الثقةِ  فةِ للمخا اإلعَللُ وفيو  :األول جُ األنموذَ 

اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي  -(267مسألة )-25 ًديثو  أب كسألت " :حى عف عبيد الل ، ركاه أبك أسامة عف حى
ًديث من  :أب ، قاؿ ديفاليف  قصة ذم ؛ (بف عمر، عف نافع، عف ابف عمر، عف النب ) ؛ أخاؼ رىذا حى

 ."(2)أف ي كف أخطأ فيو أبك أسامة
 

 

 الَحِديث  تخريجُ  :أولً 
وي  - د ًف  سينىًنوً  أىٍخرىجى ًديث رقـ ) الصبلة، بىابي  (، ً تىابي 1/267) أىبيك دىاكي (، 1017السيك ف  السجدتيف، حى

ًديث مختلؼ   مف طريؽ أب ٍنوي( )مىٍرفيكعنا( حى  . األلفاظأسامة بو عف ابف عمر )رىًض ى اللَّوي عى
وي ابف ماجة ًف  سينىًنًو ) - بىابي فيمف سلـ مف  نتيف أك ، ة فييا(، ً تىاب إقامة الصبلة كالسن1/383أىٍخرىجى

ًديث رقـ ) بلث ساىيان  ٍنوي( )مىٍرفيكعنا(   (، مف طريؽ أب1213، حى أسامة بو عف ابف عمر )رىًض ى اللَّوي عى
ًديث مختلؼ   .األلفاظحى

ًحيًحًو ) - ٍيمىةى ف  صى وي اٍبفي خيزى ف   التسليـ مف الر عتيف ساىيان  بىابي ، (، ً تىاب الصبلة2/177أىٍخرىجى
ًديث رقـ) ..، كالدليؿ على أف السبلـ ساىيان .الظير (، 1034قبؿ الفراغ مف الصبلة ال تفسد الصبلة، حى

ًديث متقارب   مف طريؽ أب ٍنوي( )مىٍرفيكعنا( حى  .األلفاظأسامة بو عف ابف عمر )رىًض ى اللَّوي عى
وي اٍبفي  - ما قالكا فيو كقد نقص مف صبلتو  بي بىا، (، ً تىاب الصلكات1/393شىٍيبىةى ف  مصنفو ) أب أىٍخرىجى

ًديث رقـ)، كت لـ ًديث ماأسامة بو عف ابف عمر )رىًض ى اللَّوي عىٍنيي   (، مف طريؽ أب4514حى ( )مىٍرفيكعنا( حى
 .األلفاظمتقارب 

وي اٍلبىٍييىًق   ًف  سينىًنًو ال برل ) - ًديث حى ، مف قاؿ ي بر  ـ ي بر، كيسجد بىابي ، ً تىاب الصبلة (2/498أىٍخرىجى
كٍذبىاًرمِّ   (، مف طريؽ أىبي 3893رقـ ) ًل   الر  ًديث  أب ، بو عف عى ٍنوي( )مىٍرفيكعنا( حى ىريرة )رىًض ى اللَّوي عى

 .األلفاظمختلؼ 
 
 
 

                                                           
كًلؼى  فىًِفٍ : "حجر ابف قاؿ (1) ، الرَّاًكم خي حى ميقىاًبليوي، اٍلمىٍحفيكظي،: لىوي  ييقىاؿي  فىالرَّاًجحي  ًبأىٍرجى فٍ  الشَّاذ ؛: لىوي  ييقىاؿي  كى قىعىتً  كىاً  الىفىةي  كى   مىعى  اٍلميخى

ٍعًؼ،    ،: لىوي  ييقىاؿي  لرَّاًجحي فىا الضَّ كؼي ميقىاًبليوي  اٍلمىٍعري   ،(1/280)الراكم كتدريب ،(4/722)الف ر نخبة :إلى انظر" اٍلميٍن ىري : لىوي  ييقىاؿي  كى
قىاؿى     ـً  شىٍيخي  كى ٍسبلى الىفىًة، اٍشًترىاطً  ًف  يىٍجتىًمعىافً  كىاٍلميٍن ىرى  الشَّاذَّ، ًإفَّ : "اإٍلً يىٍفتىًرقىافً  اٍلميخى ديكؽو، أىكٍ  ً قىةو  ًركىايىةي  الشَّاذَّ  أىفَّ  ًف  كى   كىاٍلميٍن ىرى  صى
ًعيؼو  ًركىايىةي     ًديثي ف (.1/279) الراكم تدريب: إلى انظر". ضى مىاعىةو  الشَّاًفًع ِّ  ًعٍندى  كىىيكى  الشَّاذ ، اٍلحى لىمىا ً  ًمفٍ  كىجى ازً  عي   مىا :اٍلًحجى
كىل     اًلفنا ال ِّقىةي  رى ا ال ِّقىةي  يىٍرًكمى  أىفٍ  الى  النَّاًس، ةً ًلًركىايى  ميخى ًليًل    كقىاؿى  ،".غىٍيريهي  يىٍرًكم الى  مى لىٍيوً  كىالًَّذم:" اٍلخى فَّاظي  عى ًديثً  حي   مىا الشَّاذَّ  أىفَّ  اٍلحى
كؾه  ً قىةو  غىٍيرً  عىفٍ  ًمٍنوي   ىافى  فىمىا غىٍيريهي، أىكٍ  ً قىةه  ًبوً  يىًشذ   كىاًحده  ًإٍسنىاده  ًإالَّ  لىوي  لىٍيسى     ، الى  فىمىٍتري ا ييٍقبىؿي مى قِّؼى  ً قىةو  عىفٍ   ىافى  كى   كىالى  ًفيوً  تيكي
 .(1/267) الراكم تدريب :إلى انظر ".ًبوً  ييٍحتىج     

 (.267) رقـ مسألة ، الصبلة ف  أحاديث علؿ: باب ،(1/99) حاتـ أب  البف الحديث علؿ :انظر إلى( 2)
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 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
 ."(1)َساَمَة بِن َزْيٍد الُكْوِفيُّ َأُبو ُأَساَمَة َحمَّاُد بُن أُ  -1

مىاعىةو   ىافى :" قاؿ اٍبفي سىٍعدو  اًحبى سينَّةو كىجى تىبىيَّفى تىٍدًليسيوي كى ىافى صى ًديث ، ييدىلِّسي كى ً قىةن مىٍأميكننا  ىً يرى اٍلحى
(2)" ،

ًديث ؟ فقاؿ أب أسامة ك  أب ؿ أبك حاتـ عف ئً كسي  أبك أسامة أ بت مف مائة م ؿ :" عاصـ مف أ بتيما ف  الحى
ًديث  يسان  عاصـ،  اف أبك أسامة صحيح الً تىاب ضابطا أب  اًتـو عف أىٍحمىد أب ، كنقؿ اٍبفي صدكقان  للحى بف  حى

 قة، ك اف يعد مف ح ما  أصحاب :" ، كقاؿ اٍلًعٍجًل   "(3) ، ما  اف أ بتو، ال ي اد يخطئ اف  بتان :" حنبؿ قكلو
ًديث  المزم عف ال كرم  ، كنقؿ"(6) بات ف  الركاياتمف األ:" ، كقاؿ"(5)، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات"(4)الحى

ف أبك أسامة  تبو فما دىفى :" داكد أب ، كقاؿ اآلجرم عف "(7)أسامة  أب ما بال كفة شابه أعقؿ مف :" قكلو
ي ا"(8)ا، ك اف بعد ذلؾ يستعير ال تبأىٍخرىجى قد نييتي أىبا أسامة أف يستعير :" قاؿ ك يع:" ، كقاؿ عنو أيضن

اًفظي، ال ٍَّبتي ": ، كقاؿ الذىب   "(9)ال تب، ك اف دفف  تبو  :" كقاؿ أيضان ،"(11) بات أحد األ:" ، كقاؿ أيضان "(10)الحى
ًديث تلقٌ  ح ى ": ، كقاؿ ابف حجر"(12)أسامة بالقبكؿ لحفظو كدينو مف كلـ ييٍنًصٍفوي ابف نمير أب ت األيمة حى

ا كينسخيا. قاؿ  اف أبك أسامة يتتبع  تب الركاة، فيأخذى:" األىزدم ف  "الضعفا " عف سفياف بف ك يع، قاؿ
بىٍعدي مف الناس. قاؿ سفياف بف  األحاديثإنو دفف  تبو  ـ تتبع :" أسامة يقكؿ ب إف المحًسفى أل:" ل  ابف نمير

ًديث :" ك يع ًديث جيد أب إن  ألعجب  يؼ جاز حى  أسامة!  اف أمره بىيِّننا، ك اف مف أسرؽ الناس لحى

ٍرعىةى كل  الديف، ابف العراق   ك، "(15)، كالسيكط "(14)كصفو  ؿ مف ابف حجر"،(13) ، كجعلو ابف "(16)أىبيك زي
ف لـ يصرحكا بالسماع، كقاؿ ًدي يـ كا  مف الحفاظ مف أتباع :" حجر، مف أصحاب المرتبة ال انية الت  يقبؿ حى

                                                           
 .(61/ 5) اإلسبلـ تاريخ، ك (9/277)  النببل أعبلـ سير :انظر إلى( 1)
 .(395/ 6) ال برل الطبقات :انظر إلى( 2)
 .(133/ 3) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 3)
 .(130)/  للعجل  ال قات :انظر إلى( 4)
 .(222/ 6) حباف البف ال قات :انظر إلى( 5)
 .(273)/  األمصار علما  مشاىير :انظر إلى( 6)
 (.223/ 7) ال ماؿ تيذيب :ر إلىانظ( 7)
 (.284/) اآلجرم سؤاالت :انظر إلى( 8)
 (285/) المصدر السابؽ :انظر إلى( 9)
 .(9/277) النببل  أعبلـ سير :انظر إلى( 10)
 .(588/ 1) االعتداؿ ميزاف :انظر إلى( 11)
 .(61/ 5) اإلسبلـ تاريخ :انظر إلى( 12)
 .(4/ 3) التيذيب تيذيب :انظر إلى( 13)
 .(30)/  المدلسيف طبقات :انظر إلى( 14)
 (.46انظر إلى: أسما  المدلسيف )/( 15)
 .(46)/  المدلسيف :انظر إلى( 16)
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رىة  قة  بت ربما دلس ك اف :" ك قاؿ ابف حجر ،"(1)ب نيتو متفؽ على االحتجاج بو التابعيف مشيكره   ًبأىخى
  ".(2)مف  تب غيره مف  بار التاسعة مات سنة إحدل كمائتيف كىك ابف  مانيفيحدث 

، مدلس مف ال انية :ُخَلَصُة القوِل فيوِ   . قةه  بته
، أبو ُعْثَماَن اْلَمَدِنيُّ  ُعبيُداهلِل بنُ  -2  . "(3)عمَر بِن َحْفِص بِن َعاِصٍم اْلُقَرِشيُّ اْلَعَدِويُّ اْلُعَمِريُّ

اًتـو عف  أب "، كنقؿ اٍبفي (4) قة  بت": قاؿ اٍلًعٍجًل    ٍرعىةى قكلييما أب و ك أبيحى  قة"، كعف يحيى ابف ": زي
ك اف مف سادات أىؿ المدينة كأشراؼ قريش :" "، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات، كقاؿ(5)مف ال قات": معيف قكلو

تقانان   قة :" "، كقاؿ الذىب (7) قة  بت": قكلو نَّسىاًئ ال، كنقؿ المزم عف "(6)فضبلن كعلمان كعبادةن كشرفان كحفظان كا 
 ."(9) قة  بت، مات سنة مائة كبضع كأربعيف:" ، كقاؿ الحافظ ابف حجر"(8)حجة

. :ُخَلَصُة القوِل فيوِ    قةه  بته
بًداللًَّو اٍلمىدىًن   سبقت ترجمتو ف -3 طَّاًب، أىبيك عى ٍبًداللًَّو ٍبًف عيمىرى ٍبًف الخى ، (1957  المسألة رقـ)نىاًفعه مىٍكلىى عى

 كرتبتو  قةه فقيو مشيكر.
، سبقت ترجمتو في المسألة : الجميل الصحابي -4 َعْبُدالمَِّو ْبُن ُعَمَر بِن الَخطَّاِب بِن ُنَفْيٍل اَْلُقَرِشيُّ اْلَعَدِويُّ

 جميل. صحابيورتبتو ، (1957رقم)
  

                                                           
 .(30)/  المدلسيف طبقات :انظر إلى( 1)
 .(177)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 2)
 (.19/124) تيذيب ال ماؿ :انظر إلى( 3)
 (.2/112) معرفة ال قات للعجل  :انظر إلى (4)
 (.5/327) انظر إلى: الجرح كالتعديؿ( 5)
 (.7/149) ال قات البف حباف :انظر إلى( 6)
 (.19/128) انظر إلى: تيذيب ال ماؿ( 7)
 (.3/922) تاريخ اإلسبلـ :انظر إلى( 8)
 (.373)/ تقريب التيذيب :انظر إلى( 9)
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 بياُن عمِل الَحِديث  :ثالثاً 
 : فيِو عمتان الَحِديثُ 

  :ىاألول ةُ مّ العِ 
ٍيمىةى ،  ؿ مف أبك حاتـ إليياكى  الت  أشار  زى قيٍطًن   ، كاٍبفي خي ًديث :" كاٍلبىٍييىًق   فقاؿ أبك حاتـ، كالدَّارى ىذا حى

ٍيمىةى "(1)من ر؛ أخاؼ أف ي كف أخطأ فيو أبك أسامة زى أسامة غير  أب ىذا خبر ما ركاه عف »:" ، كقاؿ اٍبفي خي
قيٍطًن   "(2)«بف خالد بشر : ريب كىذا؛ يعن  أب  ًديث عبيد الل عىنوي، تفرد ًبًو أىبيك ": ، كقاؿ الدَّارى غىًريب مف حى

أيسىامىة كىالى نعلـ حدث ًبًو عىنوي غير أىٍحمىدي بف ًسنىاف كىىيكى مف ال ِّقىات اأٍلىٍ بىات
تفرد بو أبك :" ، كقاؿ اٍلبىٍييىًق   "(3)

 ."(4) أسامة حماد بف أسامة، كىك مف ال قات
ًديث حاتـو  اأب لعؿٌ : تُ مْ قُ  ًديث فلـ يركيو أحد  اف أبأل، أطلؽ الن ارة على الحى أسامة تفرد بركاية ىذا الحى

ًديث بيذا  اف أببف عمر، أك ي كف أطلؽ الن ارة أل غيره عف عبيد الل أسامة قد خالؼ ال قات بركايتو الحى
على ىذا ي كف مراد أبك حاتـ ، ، ك بلىما جائزديفاليسانيد الت  يركل بيا قصة ذم بخبلؼ األ، اإلسناد

أطلؽ لفظ الن ارة على مخالفة ال قة لمف ىك أك ؽ منو مف ال قات المشيكريف كقد بينت ذلؾ ف  المسألة 
 من ر. ةحاتـ مف لفظ  بأى ف  بياف مراد األكل

 

 :الثانية ةُ مّ العِ 
مَّادي بفي أيسىامىةى أىبيك أيسىامىةى  :مدلس مف المرتبة ال انية، كىك كجكد راكو   كمف المعلكـ بيف المحد يف أف ، حى

ف لـ يصرح بالسماع ًدي و كا   .المدلس مف المرتبة ال انية يقبؿ حى
 .أخرل فتزكؿ علة التدليس ح بالسماع مف طرؽو كقد صرٌ  :تُ مْ قُ 
 

 الحكُم عمى إسناِد الَحِديث : رابعاً 
 . قات وً ف جميع ركاتً أل؛ اإلسناد بيذا عللًو صحيحه  بيافالحديثي بعد تخريجو ك  
 
 
 

  

                                                           
 (.267) رقـ مسألة صبلة،ال ف  أحاديث علؿ: باب ،(1/99) حاتـ أب  البف الحديث علؿ :انظر إلى( 1)
 .(1034)رقـ ،حديث( 2/177) خزيمة ابف صحيح :انظر إلى ( 2)
 .(477/ 3) كاألفراد اليرائب أطراؼ :انظر إلى ( 3)
 ( .2/68)الراية ،كنصب( 1/437) اليادم عبد البف التحقيؽ كتنقيح ،(2/498) ال برل السنف :انظر إلى( 4)
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 ثُ الِ الثّ  المبَحثُ 
 : وفيو مطمبان

 .باإلرساؿ لئلعبلؿً  نماذجى  ةي أربعى  :األول المطَمبُ 
 الحديث. دً نى راكو ف  سى  بِبداؿً  لئلعبلؿً  جه أنمكذى  :الثاني المطَمبُ 

  



  

131 
 

 باإلرسال. لإلعَللِ  نماذجٍ  ةُ أربعَ  :األول المطَمبُ 
 .(1)باإلرسال اإلعَللُ فيو و : األول جُ نموذَ األ 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي ( 1693مسألة ) –26 ًديث الز ٍىًرمِّ " :حى عف عركة، ، كسمعت أبا زرعة كذ ر حى

{اآلية }فيـ أنت مف ذ راىا :( يسأؿ عف الساعة حتى نزلت عليومازاؿ رىسيكؿى اللًَّو ) :قالت؛ عف عىاًئشىة
ٍرعىةى  ..( مف سكرة النازعات43) اًئشىة  :الصحيح :فقاؿ أىبيك زي  ."(2)مرسؿ، ببل عى

 

 

 الَحِديث  تخريجُ : أولً 
وي الشَّاًفًع َّ ف  مسنده ) - ًديث رقـ )2/189أىٍخرىجى بو،  سيٍفيىافى ٍبًف عييىٍينىةى، عىًف الز ٍىًرمِّ  (، مف طريؽ674(، حى

ًديث متقارب ، عىٍف عركة مرسبلن   .األلفاظحى
وي  - ًديث رقـ ) ،(2/270حاؽ بف راىكيو ف  مسنده )سإأىٍخرىجى سيٍفيىافى ٍبًف عييىٍينىةى، عىًف  (، مف طريؽ777حى

ًديث متقارب ، بو، عىٍف عىاًئشىة الز ٍىًرمِّ   .األلفاظحى
وي البزار ف   شؼ األ - ًديث رقـ )3/78ستار )أىٍخرىجى  سيٍفيىافى ٍبًف عييىٍينىةى، عىًف الز ٍىًرمِّ  (، مف طريؽ227(، حى

ًديث متقارب ، بو، عىٍف عىاًئشىة  .األلفاظحى
قيٍطًن   ف  ً تىابو العلؿ ) - وي الدَّارى ًديث رقـ )14/126أىٍخرىجى ، (، مف طريؽ عركة، عىٍف عىاًئشىة3475(، حى

ًديث متقارب   .األلفاظحى
وي اٍلبىٍييى  - ، ا الشَّاًفًع َّ ف  الً تىاب(، بىابي أحاديث لـ يذ رى14/474 ار )ًق   ف  ً تىابو شرح السنف كاآلأىٍخرىجى

ًديث رقـ ) ًف الز ٍىًرمِّ  (، مف طريؽ20820حى ًديث متقارب ، رسبلن عف عركة مي ، سيٍفيىافى ٍبًف عييىٍينىةى، عى حى
 .األلفاظ

وي الحا ـ ف  مستدر و ) - ًديث رقـ )1/46أىٍخرىجى سيٍفيىافى ٍبًف عييىٍينىةى، عىًف  (، مف طريؽ7(، ً تىاب اإليماف، حى
ًديث متقارب ، بو، عىٍف عىاًئشىة ٍىًرمِّ الز    .األلفاظحى

وي ) - ًديث رقـ : بىابي ، (، ً تىاب التفسير2/558ك ذلؾ أىٍخرىجى تفسير سكرة النازعات بسـ الل الرحمف الرحيـ، حى
ًديث متقارب ، بو، عىٍف عىاًئشىة، سيٍفيىافى ٍبًف عييىٍينىةى، عىًف الز ٍىًرمِّ  (، مف طريؽ3895)  .ظاأللفاحى

                                                           

: اتَّفى  (1) ًديثي اٍلميٍرسىؿي لىى أىفَّ قىٍكؿى التَّاًبًع ِّ ااٍلحى لىمىا ي الطَّكىاًئًؼ عى ، فىًًِف اٍنقىطىعى  (( ٍل ىًبيًر قىاؿى رىسيكؿي اللَّوً ؽى عي فىعىلىوي ييسىمَّى ميٍرسىبلن   ىذىا كى
: الى ييسىمَّ     دًِّ يفى ـي كىغىٍيريهي ًمفى اٍلميحى اً  ًف النًَّب ِّ ميٍرسىبلن بىٍؿ يىٍختىص  اٍلميٍرسىؿي بً  ىقىٍبؿى التَّاًبًع ِّ كىاًحده أىٍك أىٍ  ىري قىاؿى اٍلحى  فىًٍِف  ()التَّاًبًع ِّ عى
فٍ     ًبًو قىطى  سىقىطى قىٍبلىوي كىاًحده فىييكى ميٍنقىًطعه، كىاً  ميٍنقىًطعه، كىاٍلمىٍشييكري ًف  اٍلًفٍقًو كىاأٍليصيكًؿ، أىفَّ اٍل يؿَّ ميٍرسىؿه كى ؿه كى  عى  ىافى أىٍ  ىرى فىميٍعضى
ٍيًرًه ًمٍف ًصيىاًر التَّابً     ا قىٍكؿي الز ٍىًرمِّ كىغى ًح كىاٍلًعبىارىًة، كىأىمَّ ؼه ًف  ااًلٍصًطبلى . كىىىذىا اٍخًتبلى ًطيبي : قىاؿى النًَّب   اٍلخى  فىاٍلمىٍشييكري ًعٍندى ( )ًعيفى
: لى     ًقيؿى وي ًبالتىاًبًع ِّ أىنَّوي ميٍرسىؿه  ىاٍل ىًبيًر. كى ، عىٍف مىٍف خىصَّ فه : فيبلى ذىا قىاؿى ـي:  ٍيسى ًبميٍرسىؿو بىٍؿ ميٍنقىًطعه، كىاً  اً  . فىقىاؿى اٍلحى فو ، عىٍف فيبلى ؿو  رىجي
   . قىاؿى غىٍيريهي ميٍرسىؿه ، كى  المرسؿ: ما ركاه التابع  كيم ف أف نقكؿ بأف ، .(219/ 1تدريب الراكم )-انظر إلى: ميٍنقىًطعه لىٍيسى ميٍرسىبلن
 ما اتصؿ إسناده مرفكعان إلى ، كىك: المتصؿ، كيقابؿ المرسؿ (.1/195) صحاب . انظر إلى المرجع السابؽ:دكف ذ ر ال   
 (.1/183) أك مكقكفان على الصحاب . انظر إلى تقريب النككم ضمف تدريب الراكم:( )النب    

 .(1693) رقـ مسألة فسيره،كت القر اف ف  خبارأ علؿ: باب ،(2/68) حاتـ أب  البف الحديث علؿ انظر إلى: (2)
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وي أبك نعيـ االصبيان  ف  الحلية) - ًف الز ٍىًرمِّ  (، مف طريؽ7/314أىٍخرىجى بو، عىٍف  سيٍفيىافى ٍبًف عييىٍينىةى، عى
اًئشىة ًديث متقارب ، عى  .األلفاظحى

 

 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
سبقت ترجمتو ف  مسألة  ،(1)ٍر اْلُقَرِشيُّ الزُّْىِريِّ ْبِن ُعَبْيِد المَِّو ْبِن َعْبِد المَِّو ْبِن َأُبو َبكْ  ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِمم -1

تقانو متفؽ على جبللتو :(، كرتبتو2087): رقـ  .يرسؿ كيدلس، مف المرتبة ال ال ة كا 
، َأُبو َعْبِدالمَِّو اْلَمَدِنيُّ  -2 َبْيِر ْبِن اْلَعوَّاِم ْبِن ُخَوْيِمَد اأَلَْسِديُّ سألة رقـ سبقت ترجمتو ف  م، ُعْرَوُة ْبُن الزُّ

  قةه فقيو مشيكر.: (، كرتبتو2087)
ِديِق  أبيأم المؤمنين َعاِئَشة ِبْنُت  -3 ، (1066جميمة سبقت ترجمتيا في المسألة رقم) صحابيةَبْكٍر الصَّ

 جميمة. صحابيةورتبتيا 
 

 عمل الَحِديث  بيانُ  :ثالثاً 
 : الَحِديث فيو عمتان

 :ىاألول ةُ مّ العِ 
ٍرعىةى أىبيك  إليياكى  الت  أشار   قيٍطًن   ، زي ٍرعىةى  ، حيث قاؿكالحا ـ كغيرىما، كالدَّارى ، الصحيح مرسؿه :" أىبيك زي

 ."(2)ببل عىاًئشىة
رسالو ىنا االختبلؼ: تُ مْ قُ  ألف االختبلؼ ىنا قد كقع ؛-كىك علة خفية قادحة-ف  كصؿ سند الحديث كا 

، صؿ إلى ىذه العلة إال بعد تخريج الحديث كبياف طرقوكألنو لـ يتـ التك  ؛"(3)عييىٍينىةى  ٍبفي  سيٍفيىافي  "مف  قة كىك 
  .كقد كقع الخبلؼ بيف العلما  الذيف أخرجكا الحديث حيث رككه تارة مكصكالن كتارة معبلن باإلرساؿ

ًديث ركاه: تُ مْ قُ  ًديث رقـ )2/189الشَّاًفًع َّ ف  مسنده ) ىذا الحى سيٍفيىافى ٍبًف  (، مف طريؽ674(، حى
ًديث رقـ 14/474 ار )ًق   ف  ً تىابو شرح السنف كاآلكاٍلبىٍييى ، بو، عىٍف عركة مرسبلن ، الز ٍىًرمِّ  عييىٍينىةى، عىفً  (، حى

ًف الز ٍىًرمِّ  (، مف طريؽ20820) ، كركاه غيرىما مكصكالن عف عىاًئشىة، عف عركة مرسبلن ، سيٍفيىافى ٍبًف عييىٍينىةى، عى
قيٍطًن   ف ،باإلرساؿ، كأيده ف  ذلؾ جمع مف العلما  ركاية ىذا الحديث معبلن كقد رجح أبك زرعة  :" قاؿ الدَّارى

فركاه اليي ـ بف جميؿ، كيعقكب الدكرق ، كصدقة بف الفضؿ المركزم، كعبد  يركيو ابف عيينة، كاختلؼ عنو؛
سحاؽ بف راىكيو، كأبك األشعث، كغيرىـ، عف ابف عيينة، عف الز   ، عف ٍىًرمِّ الجبار بف العبل ، كأبك  ريب، كا 

زائدة، كنعيـ بف يعقكب، كالحميدم، كعل  ابف المدين ،  أب ؛ كخالفيـ يحيى بف ز ريا بف عركة، عف عىاًئشىة
                                                           

 .(350/ 6) للسمعان  األنساب :انظر إلى. الرا  ك سر اليا  كس كف الزال بضـ : الز ٍىًرم   (1)
 (.1693خبار ف  القر اف كتفسيره، مسألة رقـ )أ(، باب :علؿ 2/68: علؿ الحديث البف أب  حاتـ )انظر إلى (2)
رىة مكف اليبلل  أبك محمد كىك : قة حافظ فقيو إماـ حجة إال أنو تيير حفظو سفياف ابف عيينة ابف أب  عمراف ميكىك:  (3)   ًبأىخى

 ف كلو إحدل كتسعكف سنة انظر كتسعي مف رؤكس الطبقة ال امنة مات ف  رجب سنة  ماف ؛ك اف ربما دلس ل ف عف ال قات   
  يدلس ال ل ف يدلس  اف ة مف المدلسيف ، كقاؿ عنو:كجعلو ابف حجر ف  المرتبة ال انيُقْمُت :، (245تقريب التيذيب )/ إلى:   
 .(32/) المدلسيف طبقاتانظر إلى:  .بالتدليس كغيره النسائ  ككصفو ،خاصان   اف ذلؾ بأف حباف بفا عىكادٌ   قة عف الإ   
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، كقاؿ "(1)، كأرسلو أخرلكلعؿ ابف عيينة كصلو مرةن ، عف عركة مرسبل، رككه عف ابف عيينة، عف الز ٍىًرمِّ 
 ."(2)ابف عيينة  اف يرسلو بآخره  ":الحا ـ

ًديث كى  أف ابف عيينة كصلو مرة، كأرسلو أخرلكى: ُقْمتُ   قادحة.  خفيةه  كى  علةه ، ذه علة الحى
 

 :الثانية ةُ مّ العِ 
مَّدي ٍبفي ميٍسًلـ :مدلس كىك فيو راكو   الز ٍىًرمِّ كقد ذ ره ابف حجر ف  المرتبة ال ال ة ف  مراتب  ميحى

 .كى  علة خفية قادحة إال إذا صرح بالسماع فتزكؿالمدلسيف، 
 

  :الحكُم َعَمى إسناِد الحديثِ  :رابعاً 
 .لئلرساؿ المكجكد ف  سنده ؛اإلسناد بيذا ضعيؼه عللًو  بيافالحديثي بعد تخريجو ك 

 

 : األنموذج الثاني وفيو اإلعَلل باإلرسال
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي ( 993مسألة ) –27 ، ركاه الصعؽ بف حزف كسئؿ أبك زرعة عف حديثو " :حى
( غزكة اليند؛ فِف كعدنا رسكؿ الل ) :ىريرة؛ قاؿ أب الح ـ، عف جبر بف عبيد، عف  أب ف سيار ع

ف أرجع فأنا أبك ىريرة المحرر، مرزكقان  ، فِف أقتؿ أ كف حيان ال أدر يا أنفؽ فييا م ـي كا  عف ، ، كركاه ىيشىٍي
ـي : (، قاؿ أبك زرعةىريرة، عف النب  ) أب سيار، عف جبر بف عبيدة، عف   ."(3)الصحيح ما ركاه ىيشىٍي

 

 

  الحديث تخريجُ : أولً 
(، مف طريؽ 3173ديث رقـ )غىٍزكىةي اٍلًيٍنًد، ح :ً تىابي اٍلًجيىاًد بىابي ، (6/42أخرجو النسائ  ف  سننو ) -

ٍبًر ٍبًف عيبىٍيدىةى، عىٍف ىيشىٍيـو  ٍيرىةى حديث متقارب  أب ، بو، عىٍف جى  .األلفاظىيرى
، بو، عىٍف (، مف طريؽ ىيشىٍيـو 3174ديث رقـ )غىٍزكىةي اٍلًيٍنًد، ح: (، ً تىابي اٍلًجيىاًد بىابي 42/ 6ك ذلؾ أخرجو) -

ٍبًر ٍبًف عيبىٍيدىةى، عىٍف  ٍيرىةى حديث متقارب  أب جى  .األلفاظىيرى
ٍبًر ٍبًف عيبىٍيدىةى، عىٍف  ،ٍيـو ( مف طريؽ ىيشى 2/229أحمد ف  مسنده) اإلماـأخرجو  - ٍيرى  أب عىٍف جى ةى حديث ىيرى

 .األلفاظمتقارب 
، ح: (، ً تىابي اٍلًجيىاًد بىابي 178/ 2أخرجو سعيد بف منصكر سننو ) - ٍف قىاؿى اٍلًجيىادي مىاضو ديث رقـ مى

ٍبًر ٍبًف عيبىٍيدىةى، عىٍف (، مف طريؽ ىيشىٍيـو 2374) ٍيرىةى حديث متقارب  أب ، بو، عىٍف جى  . األلفاظىيرى
ىريرة الدكس  رض  الل عنو  أب ذ ر  :(،  تاب التفسير باب588/ 3أخرجو الحا ـ ف  مستدر و ) -

ٍبًر ٍبًف (، مف طريؽ ىيشىٍيـو 6177حديث رقـ)، «وأبيكقد   ر الخبلؼ ف  اسمو، كاسـ » ، بو، عىٍف جى
ٍيرىةى حديث متقارب  أب عيبىٍيدىةى، عىٍف   .األلفاظىيرى

                                                           
 (.126/ 14: علؿ الدارقطن  = العلؿ الكاردة ف  األحاديث النبكية )انظر إلى (1)
 (.558/ 2على الصحيحيف للحا ـ ) : المستدرؾانظر إلى (2)
اًتـو ) انظر إلى:( 3) ًديث الٍبف أىًب  حى  (.993(، علؿ أخبار ف  اليزك كالسير، مسألة رقـ)334/ 1علؿ الحى
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ا ى ًف  ًقتىاًؿ اٍلًيٍنًد، ح :، بىابي (، ً تىابي السِّيىرً 297/ 9أخرجو البييق  ف  السنف ال برل ) - ديث مىا جى
ٍبًر ٍبًف عيبىٍيدىةى، عىٍف (، مف طريؽ ىيشىٍيـو 18599رقـ) ٍيرىةى حديث متقارب  أب ، بو، عىٍف جى  .األلفاظىيرى

 

 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
ِعُق ْبُن َحْزٍن اْلَبْكِريُّ اْلَعْيِشيُّ  -1  ."(2)يُّ اْلَعاِئشِ  :، َوُيَقالُ (1)الصَّ

 أب ، كعف ما بو بأس:" و قكلوأبي، كعف ليس بو بأس:" يحيى بف معيف قكلو، حاتـ عف أب نقؿ ابف 
، كذ ره العجل  ف   تابو "(4)سىًمعت يحيى يىقيكؿ الصَّعؽ بف حزف ً قىة": ، كقاؿ الدكرم"(3) قة:" زرعة قكلو

، كذ ره "(7)مف متقنى أىؿ البصرة:" ،كقاؿ ابف حباف"(6()5) انكا يركف أنو مف األبداؿ:" كنقؿ قكؿ عاـر، ال قات
:" داكد أب ، كقاؿ أبك عبيد اآلجرم، عف "(9) قة:" ، كنقؿ المزم عف النسائ  قكلو"(8)أيضان ف  ال قات

قيٍطًن ٌ "(11) قة:" سألت يحيى عف الصعؽ بف حزف، فقاؿ": ، كقاؿ ابف الجنيد"(10) قة ليس :" ، كقاؿ الدَّارى
ديكؽه :" ؿ الذىب ، كقا"(12)بالقكم صدكؽ :" ، كقاؿ ابف حجر"(14) قة عابد :" كقاؿ أيضان  ،"(13)شىٍيخه بىٍصًرم  صى

 . "(15) ييـ ك اف زاىدان 
 .صدوقٌ : ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

 

                                                           
  انظر. عائشة إلى النسبة ىذه المعجمة، الشيف آخرىا كف  تحتيا مف بنقطتيف المنقكطة اليا  كس كف الميملة العيف بفتح (1)

 .(426/ 9) للسمعان  نساباأل: إل    
 (.4/415)ـ (، تاريخ اإلسبل2/315االعتداؿ )( ميزاف 13/177: تيذيب ال ماؿ ف  أسما  الرجاؿ )انظر إلى( 2)
 .(456/ 4) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 3)
 .(114/ 4) معيف ابف تاريخ :انظر إلى ( 4)
  المكضكع السخاكم شرح كقد ،(10)/ الحسنة المقاصد ىـ؟ فمف الحديث، أصحاب كنكاي  لـ إف: "أحمد اإلماـ قاؿ" األبداؿ" (5)

 ."األبداؿ على ال بلـ ف  الآلؿ نظـ" سماه  تاب ف    
 .(228)/ للعجل  ال قات :انظر إلى( 6)
 .(248)/  األمصار علما  مشاىير :انظر إلى( 7)
 .(479/ 6) حباف البف ال قات :انظر إلى( 8)
 .(177/ 13) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب :لىانظر إ( 9)
 .(13/  5: )سؤاالتو :انظر إلى( 10)
 .(413)/  الجنيد ابف سؤاالت :انظر إلى( 11)
 .(169)/  كالتتبع اإللزامات :انظر إلى( 12)
 (.415/ 4) اإلسبلـ تاريخ :انظر إلى( 13)
 .(503/ 1) ال اشؼ :انظر إلى( 14)
 .(276)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 15)
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َمِميُّ  أبيُىَشْيُم بُن َبِشْيِر بِن  -2  ."(2)الَواِسِطيُّ  (1)َخاِزٍم َأُبو ُمَعاِوَيَة السَّ
الحديث  بتنا يدلس   يرنا. فما قاؿ ف  حدي و أخبرنا فيك حجة كما لـ    يرى   اف  قةن :" قاؿ ابف سعد

بى أ بت مف حفظ أحفظ ىشيـ :" قكلو مبف ميدعف ا حاتـو  أب ، كنقؿ ابف "(3)يقؿ فيو أخبرنا فليس بش  
، ال يقكل عليو غيره ش  حفظ مف ىشيـ،  اف ىشيـ يقكل مف الحفظ على أما رأيت :" عكانة، كعنو أيضان 

و أنو سئؿ عف ىشيـ كيزيد بف ىاركف أبي، كعف حفظأىشيـ ": زرعة قكلو أب  ، كعف"(4) قة": و قكلوأبيكعف 
كقاؿ ابف  ،"(6) قة، ك اف يدلس، ك اف يعد مف حفاظ الحديث:" قاؿ العجل ك ، "(5) حفظيماأىشيـ :" فقاؿ
خبار حتى حفظ كصنؼ عو لؤلف   رت عنايتو باآل ار كجممف متقنى الكاسطييف كجلة مشايخيا مم:" حباف

، "(11)كسبط العجم ،"(10)السيكط ك  ،"(9)كالعجل ،"(8)مف النسائ : ؿ   ي  كصفوك "،(7)كذا ر كحدث كنشر كبث
كذ ر قكالن ، ف صرحكا بالسماعإال إ، كابف حجر جعلو مف المرتبة ال ال ة الذيف ال يقبؿ حدي يـ "(12)كالعبلئ 
أحمد لـ يسمع ىشيـ مف  اإلماـ، قاؿ "(13) كصفو النسائ  كغيره بذلؾ ،بالتدليس مع  قتو مشيكره :" فيو فقاؿ
لـ يسمع مف سيار، كال مف عل  بف زيد، كسمى جماعة، :"  اف مدلسنا، كقاؿ أحمد": ، كقاؿ الذىب "(14)سيار
كليشيـ صنعة محذكرة ف  التدليس، فِف الحا ـ ذ ر أف :" ، كنقؿ قكؿ ابف القطافكقد حدث عنيـ":" قاؿ

:" مف أصحابو اتفقكا يكمنا على أف يأخذكا عف ىشيـ تدليسنا، ففطف لذلؾ، فجعؿ يقكؿ ف  حديث يذ رهجماعة 
؟ فقالكااليىؿ دلست ل ـ :" حد نا حصيف كمييرة عف إبراىيـ، فلما فرغ قاؿ ليـ لـ أسمع مف :" ال، فقاؿ:" ـك

،  ما ركل عف ابف المبارؾ أنو سأؿ حد ن  حصيف، كمييرة غير مسمكع ل  :قيٍلتي مييرة ما ذ رتو حرفنا، إنما 
، كقاؿ ابف "(15) األعمش، كسفياف:" إف  بيريؾ قد دلسا:" لـ تدلس كأنت   ير الحديث؟ فقاؿ:" ىشيمنا

                                                           
لىًم    (1)   األنساب :إلى انظر سلـ، كأجداده آبائو مف  اف كىك الجد، إلى النسبة ىذه البلـ، كس كف الميملة السيف بفتح :السَّ

 .(7/179) للسمعان     
 .(272/ 30) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيبك  ،(287/ 8) النببل  أعبلـ سير :انظر إلى( 2)
 .(227/ 7) ال برل الطبقات : انظر إلى( 3)
 .(116/ 9) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 4)
 .(115/ 9) السابؽ المصدر :انظر إلى( 5)
 .(459)/  للعجل  ال قات :انظر إلى( 6)
 .(280)/  األمصار علما  مشاىير :انظر إلى( 7)
 .(122)/  المدلسيف ذ ر :انظر إلى( 8)
 .(460 )/ للعجل  ال قات :انظر إلى( 9)
 .(102)/  المدلسيف أسما  :انظر إلى( 10)
 .(59)/  المدلسيف ألسما  التبييف :انظر إلى( 11)
 .(111)/  التحصيؿ جامع :انظر إلى( 12)
 .(47)/  المدلسيف طبقات :انظر إلى( 13)
 .(294)/  التحصيؿ جامع :انظر إلى( 14)
 .(4/307)االعتداؿ ميزاف :انظر إلى( 15)
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إف ما ركاه المدلس بلفظ محتمؿ لـ يبيف فيو السماع كاالتصاؿ، ح مو ح ـ المرسؿ كأنكاعو، كما :" الصبلح
كحد نا كأخبرنا. كأشباىيا فيك مقبكؿ محتج بو، كف  "الصحيحيف" سمعت، :" ركاه بلفظ مبيف لبلتصاؿ نحك

كغيرىما مف ال تب المعتمدة مف حديث ىذا الضرب   يرنا جدًّا،  قتادة، كاألعمش، كالسفيانيف، كىشيـ بف 
ن :" ، كقاؿ الذىب "(1)ما ىك ضرب مف اإليياـ بلفظ محتمؿبشير كغيرىـ. كىذا ألف التدليس ليس  ذبنا كا 

اًفظيوى  ،اإلماـ دِّثي بىٍيدىادى، كىحى ، ميحى شىٍيخي اإًلٍسبلىـً
حافظ بيداد :" ، كقاؿ أيضان "(3)أحد األعبلـ :" ، كقاؿ أيضان "(2)

ٌف  ف  شعباف سنة "(6)"(5) قة  بت   ير التدليس كاإلرساؿ الخف :" ، قاؿ ابف حجر"(4) قة مدلس ماـه إ ، كتيكي
 . "(7) بلثو ك مانيف كمائة

 . قة  بت   ير التدليس كاإلرساؿ :فيوِ  ُخَلَصُة القولِ 
كمف خبلؿ تتبع  لطرؽ  ،خر خطأن آ ل نو أبدؿ براكو  ،اإلسنادـ ضمف رجاؿ يلـ يذ ر ىش :ُقْمتُ 

 .اإلسنادالحديث المختلفة تبيف ل  أنو ضمف رجاؿ 
، اْلَعْنِزيُّ ِو ِوْرَداُن. َأُبو اْلَحَكِم اْلَواِسطِ أبيِإنَّ اْسَم  :سيار َوُيَقالُ  أبيبن  َسيَّارُ  -3  ."(8)يُّ

ٍنبىؿو  ، كنقؿ المزم عف إسحاؽ ٍبف منصكر ك "(9)ًف   ؿ المشايخ صدكؽ ً قىةه  ىٍبته :" قىاؿى أىٍحمىدي ٍبفي حى
، كذ ره كابف شاىيف ف  جملة "(11)، كذ ره ابفي ًحبَّاف ف  ال قات"(10) قة:" يحيى ٍبف مىًعيف، كالنَّسىائ  قكليما

، كقاؿ ابف "(13)، كلـ يذ ر لو الذىب  ف  ال اشؼ جرحان أك تعديبلن "(12)مد ً قىةأح اإلماـال قات كنقؿ قكؿ 
فِّ ى سىنىةى ا نتيف كعشريف كمائة"(14) قة :" حجر ، كتيكي

(15)" . 

                                                           
 .(171)/ الصبلح ابف مقدمة :انظر إلى( 1)
 (.288/ 8: سير أعبلـ النببل  )انظر إلى( 2)
 .(992/ 4) اإلسبلـ تاريخ :انظر إلى( 3)
 .(338/ 2) ال اشؼ :انظر إلى ( 4)
  التدليس أف الخفى كالمرسؿ المدلس بيف فالفرؽ] عنو حدث مف يلؽ لـ معاصر مف يحصؿ الخف ، المرسؿ: حجر ابف قاؿ (5)

  مصطلح ف  الف ر نخبة :إلى انظر[ الخفى المرسؿ فيك لقيو انو يعرؼ كلـ عاصره إف فأما إياه لقاؤه عمف ركل بمف يختص   
 (.723/ 4) األ ر أىؿ   

 .(574)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 6)
 .(130/ 16) بيداد تاريخ :انظر إلى( 7)
 .(315/ 12) اؿالرج أسما  ف  ال ماؿ تيذيب( 430/ 3) اإلسبلـ تاريخ :انظر إلى( 8)
 .(136/  1: )أحمد علؿ :انظر إلى( 9)
 .(315/ 12) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب :انظر إلى( 10)
 .(421/ 6) حباف البف ال قات :انظر إلى( 11)
 .(104)/  ال قات أسما  تاريخ :انظر إلى( 12)
 .(475/ 1) ال اشؼ :انظر إلى( 13)
 .(262)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 14)
 .(430/ 3) اإلسبلـ تاريخ :انظر إلى( 15)
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 ً قىةه. :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
 ."(1) ُعَبيدةَ  ْبنُ  جبيرُ  :َوَقال بعضيم، الشاعر، ُعَبيدةَ  بنُ  جبرُ  -4

كلـ يذ ر لو جرحان كال ، ىريرة ركل عنو سيار أبك الح ـ أب ف ركل ع:" حاتـ أب قاؿ ابف 
ركل لو النَّسىائ  ىذا الحديث الكاحد، كىك حدي نا ": ، كقاؿ المزم"(3)،كذ ره ابف حباف ف  ال قات "(2)تعديبلن 

مقبكؿ  :"، كقاؿ ابف حجر"(6)كال تعديؿو  ذ ره الذىب  ف  ال اشؼ دكف جرحو ، ك "(5) مجيكؿ:" ، كقاؿ الذىب "(4)
(7)". 

 ."(8)مجيول: ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
 جميل. صحابيورتبتو ، (1892لة رقم)أَأُبو ُىَرْيَرَة الدَّْوِسيُّ سبقت ترجمتو في المس، الجميل الصحابي -5
 

 بياُن عمِل الَحِديث  :ثالثاً 
 عملٍ  الَحِديث فيِو خمُس 

 :ىاألول ةُ مّ العِ 
ـي بفي بىًشٍيرً  - عدـ سماع-اإلرساؿ المكجكد ف  سند الحديث   ٍي علة   سيار، كى أب بف  مف سىيَّارو ، ىيشى

:" أحمد بيذا الصدد اإلماـحيث قاؿ ، خفية قادحة. كقد ذىب إلى القكؿ بيذه العلة جمع مف العلما  مؤيديف
 ."(9)لـ يسمع ىشيـ مف سيار

  :الثانيةُ  ةُ مّ العِ 
ؿ مف صحفو ىك الصعؽ حيث كلع-كى  علة خفية قادحة-التصحيؼ المكجكد ف  سند الحديث، 

 .عف "جبر بف عبيد"، الح ـ أب صحؼ حديث سيار 
كذلؾ مف خبلؿ تخريج الحديث ، كقد زالت علة التصحيؼ ببياف اسـ الراكم المصحؼ كتصحيحو: ُقْمتُ 
 .، كىذه فائدة مف فكائد التخريجكبياف طرقو

                                                           
 .(494/ 4) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب :انظر إلى( 1)
 .(533/ 2) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 2)
 .(117/ 4) حباف البف ال قات :انظر إلى( 3)
 .(494/ 4) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب :انظر إلى( 4)
 .(60)/  الضعفا  ديكاف :انظر إلى( 5)
 .(289/ 1) ال اشؼ :انظر إلى( 6)
 .(137)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 7)
ًطيبي  قىاؿى  (8) ابً  ًعٍندى  اٍلمىٍجييكؿي : اٍلخى ًديثً  أىٍصحى فىوي  كىالى ،  نىٍفًسوً  ًف  اٍلًعٍلـً  ًبطىلىبً  ييٍشتىيىري  لىـٍ  مىفٍ   يؿ   ىيكى : اٍلحى مىفٍ ،  ًبوً  اٍلعيلىمىا ي  عىرى   لىـٍ  كى

ًدي يوي  ييٍعرىؼٍ      ك ًمٍ ؿي ،  كىاًحدو  رىاك ًجيىةً  ًمفٍ  ًإالَّ  حى ٍلؽه  ذى ىٍرنىا مىفٍ  ،كىغىٍيري  مير   ًذم عىٍمرو   ًبوً  تىٍرتىًفعي  مىا كىأىقىؿ  ،  أىٍسمىاؤيىيـٍ  تىتًَّسعي   ىً يره  خى
يىالىةي      اًعدنا اٍ نىافً  الرَّجيؿً  عىفً  يىٍرًكمى  أىفٍ  اٍلجى   تدريبك  ،(88)/ الركاية علـ ف  ال فاية :إلى انظر  ىذىًلؾى  ًباٍلًعٍلـً  اٍلمىٍشييكًريفى  ًمفى  فىصى
 (.1/372) الراكم    

 .(294)/  التحصيؿ كجامع (،231المراسيؿ البف أب  حاتـ )/ :انظر إلى( 9)
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ـي بفي بىًشٍيًر بالصعؽ بف حزف، كى  الت  ؿ ىيشى ابدإخر في كف آ براكو  راكو  بداؿي إكربما ي كف ىناؾ  :ُقْمتُ  ٍي
 .أبك زرعة لما سئؿ عف ىذا الحديث إليياأشار 

 

 : الثالثة ةُ مّ العِ  
ـي بفي بىًشٍيًر كعدـ تصريحو بالسماع حيث عده الحافظ ابف حجر مف المرتبة ال ال ة مف  عنعنةي ىيشىٍي

، "(1)السماع؛ ألنو لك صرح بو النتفت علة تدليسومراتب المدلسيف الذيف ال يقبؿ حدي يـ إال بما صرحكا فيو ب
 .قادحة ظاىرةه  كى  علةه 
فيو  ف اف بارعان  كأما تدليسو، أحمد كغيره اإلماـأما سماعو عف سيار فلـ يسمع منو  ما قاؿ : تُ مْ قُ 
 .م  ران منو
 ،" بالسماع مف سياربىًشٍيرو  بفً  زالت ىذه العلة بتصريح "ىيشىٍيـً  بىًشٍيًر فقد بفً  ىيشىٍيـً  كأما عف عنعنةً : تُ مْ قُ 

 ."(2)كذلؾ ف  ركايتو الت  أخرجيا "سعيد بف منصكر" ف  سننو
 

 :الرابعة ةُ مّ العِ 
ٍزفو  :صدكؽ كىك فيو راكو   ًعؽي ٍبفي حى  كتعد ىذه العلة علة ظاىرة قادحة.، الصَّ
 

 :الخامسة ةُ مّ العِ 
 ة.قادح ظاىرةه  كى  علةه ، (جبر بف عيبىيدة)، مجيكؿه  فيو راكو  

 

  :الحكُم َعَمى إسناِد الحديثِ  :رابعاً 
 ف ف  سند الحديث.يللجيالة كاإلرساؿ المكجكد ؛جدان  ضعيؼه  اإلسنادالحديث بيذا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .(47)/  المدلسيف طبقات :انظر إلى( 1)
 (.2/178سنف سعيد بف منصكر ) :انظر إلى( 2)
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 : باإلرسال نموذج الثالث وفيو اإلعَللُ األ 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي ( 2724مسألة ) –28 ًديثو  أب كسألت " :حى الرزاؽ، عف  ركاه عبد عف حى

ياؾ فرعكف ىذه  :ذر؛ أنو قاؿ لمعاكية أب و، عف أبيعف ، عف األعمش، عف إبراىيـ التيم ، ال كرم إن  كا 
ًديثه  :أب األمة؟ قاؿ  و، عف أبيعف إبراىيـ، عف ، باطؿ؛ يركف أف األعمش أخذه مف ح يـ بف جبير ىذا حى

 ."(1)ؼ ف  الضع كىك ذاىبه ، ذر. كح يـ ىك نحك يكنس بف خبىابي  أب 
 

 

 الَحِديث  تخريجُ  :أولً 
قيٍطًن   ف  ً تىابو العلؿ ) - وي الدَّارى ًديث رقـ )6/271أىٍخرىجى  مىٍسعيكد الرَّاًزٌم أىٍحمىدى   ب(، مف طريؽ أى 1129( حى

مَّد بف ييكسيؼ اٍلفٍريى  بفً  ًديث مىٍرفيكعنا حى  (ض  الل عنور )ذر  أب عىف سيٍفيىاف، بو عف   ٌ بً ااٍلفيرىات عىف ميحى
 .األلفاظمتقارب 

وي ف  األ - ًديث رقـ )، (5/54فراد كاليرائب )ك ذلؾ أىٍخرىجى مىٍسعيكد الرَّاًزٌم أىٍحمىدي بف   ( مف طريؽ أىب4650حى
مَّد بف ييكسيؼ اٍلفٍريى  ًديث متقارب  (ض  الل عنور )ذر  أب عىف سيٍفيىاف، بو عف   ٌ بً ااٍلفيرىات عىف ميحى مىٍرفيكعنا حى

 .األلفاظ
وي أىخٍ  - مف طريؽ أىبيك مىٍسعيكد الرَّاًزٌم أىٍحمىدي بف اٍلفيرىات عىف ، (2/76بك نعيـ ف  ً تىابو تاريخ أصبياف )أرىجى

مَّد بف ييكسيؼ اٍلفٍريى  ٍنوي(، أب عىف سيٍفيىاف، بو عف ،  ٌ بً اميحى ًديث متقارب  ذر )رىًض ى اللَّوي عى  .األلفاظمىٍرفيكعنا حى
 

 اداإلسنِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
 ."(2)الصنعانيُّ  ، أبو بكرٍ مانيُّ اليمولىم، ، الحميريُّ  نافعٍ  بنِ  ىمامِ  بنُ  الرزاقِ  عبدُ  -1

ٍرعىةى  ٍنبىؿو :" قاؿ أىبيك زي ؟ قىاؿى :" قيٍلتي أًلىٍحمىدي ٍبًف حى ًديث مىٍعمىرو زَّاًؽ يىٍحفىظي حى ٍبدي الرَّ . ًقيؿى لىوي :"  ىافى عى ـٍ فىمىٍف :" نىعى
رى  ؟ قىاؿى :" ٍيجو أىٍ بىتي ًف  اٍبًف جي مَّدي ٍبفي بىٍ رو البيٍرسىاًن   زَّاًؽ أىٍك ميحى ٍبدي الرَّ ًن  أىٍحمىدي ٍبفي :" عى زَّاًؽ، كقاؿ كىأىٍخبىرى ٍبدي الرَّ عى

ٍنبىؿو قىاؿى  مىٍف سىًمعى ًمٍنوي بعدما ذىب ب:" حى ًر كى ًحيحي اٍلبىصى زَّاًؽ قىٍبؿى اٍلًمائىتىٍيًف، كىىيكى صى ٍبدى الرَّ صرىف فىييكى أىتىٍينىا عى
ًعيؼ السَّمىاعً  ضى
اًتـو  أب ، قاؿ اٍبفي "(3) ؟ فقاؿ مؾ أك أبك سفياف المعمر ليإ حب  أعف عبد الرزاؽ   بأسألت :" حى

، قلت فما  َّ حب إلأؾ أك عبد الرزاؽ؟ قاؿ عبد الرزاؽ يإلحب أقلت فمطرؼ بف مازف   َّ إل حب  أعبد الرزاؽ 
ًدي و  با زرعة يقكؿ ابف  كر كىشاـ بف أسمعت :" كال يحتج بو، كقاؿ أيضان تقكؿ ف  عبد الرزاؽ؟ قاؿ ي تب حى

رىة ًفيًو نظر لمف  تب عىنوي :" النَّسىاًئ قاؿ ك  ،"(4) حفظيـأيكسؼ كعبد الرزاؽ عبد الرزاؽ  ، ذ ره اٍبفي "(5) ًبأىخى
حفظو على ك اف ممف جمع كصنؼ كحفظ كذا ر ك اف ممف يخطى  إذا حدث مف :" كقاؿ، ًحبَّافى ف  ال قات

                                                           
 .(2724)رقـ حديث كالفتف، مرا األ ف  أخبار علؿ باب ،(2/406) حاتـ، ب أ البف الحديث علؿ :نظر إلىا( 1)
 .(52/ 18) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب :انظر إلى( 2)
 .(457)/  الدمشق  زرعة أب  تاريخ :انظر إلى( 3)
 .(39/ 6) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 4)
 .(69)/  للنسائ  فيكالمترك  الضعفا  :انظر إلى( 5)
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يمان  ً قىة ي نى أىبىا ب ر كى ىافى يتشيع :" قاؿ اٍلًعٍجًل   ك ، "(1)تشيع فيو
، "(3)، كذ ره ابف عدم ف  الضعفا  "(2)

، كذ ره العبلئ  ف  "(4)فييـ ابف الصبلح  كقد ذ ره أيضان :" ف، كقاؿك كذ ره سبط العجم  ف  المختلط
:"  ره ابف حجر ف  المرتبة ال انية مف مراتب المدلسيف كقاؿ، كلقد ذ"(5)المشيكر اإلماـ:" ف كقاؿيالمختلط

ًدي و كقد نسبو بعضيـ إلى التدليس كقد جا  عف عبد الرزاؽ التبرم مف  الحافظ المشيكر متفؽ على تخريج حى
ًديث فتعلقت بال عبة فقلت ياالتدليس قاؿ حججت فم  ت  بل ة أياـ ال يجيئن  أصحاب  ما ل  أ ذب  ربٌ الحى

  ار مف التدليس بقرينة يت فجاؤن  كيحتمؿ أف ي كف نف  اإلدلس أنا بقية بف الكليد أنا فرجعت إلى البأم ،أنا
 مصنؼه  حافظه   قةه :" ، كقاؿ ابف حجر"(8)عبلـأحد األ:" ، كقاؿ أيضان "(7) قة حافظ:" ،كقاؿ الذىب "(6)ذ ره بقية

 ."(10)سنة إحدل عشرة كمائتيف  ى مً عى  ،كمات بعد أف"(9)ف  آخر عمره فتيير ك اف يتشيع  ى مً عى  شييره 
  .خر عمرهآ قةه حافظ تيير ف   :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

2- ، : ( كرتبتو883سبقت ترجمتو ف  المسألة رقـ) ُسْفَياُن ْبُن َسِعْيِد ْبِن َمْسُرْوٍق اَلثَّْوِريُّ َأُبو عبِداهلِل اَْلُكْوِفيُّ
  قةه حافظه حجةه مدلس مف ال انية.

 مف ال انية. مدلسه  حافظه   قةه  :(، كرتبتو904سبقت ترجمتو ف  المسألة رقـ ) َمْيَماُن بُن ِمْيرَانَ اأَلْعَمُش سُ  -3
 ."(11)َحِكيُم ْبُن ُجَبْيٍر اأَلَسِديُّ اْلُكوِفيُّ  -4

اًتـو عف أب نقؿ اٍبفي  ًديث ح يـ بف  ـى لً :" أىٍحمىدي بف سناف قاؿ قلت لعبد الرحمف بف ميدم، حى تر ت حى
ًديث ح يـ بف جبير فقاؿجبير؟ فقاؿ  ، كقاؿ "(12)أخاؼ النار:" حد ن  يحيى القطاف قاؿ سألت شيٍعبىة عف حى

اًرم  ىافى ًمٍف غيبلًة الشِّيعىًة تىرى ىوي شيٍعبىة لىمَّا تىبىيَّفى لىوي أىٍمريهي :" ، كقاؿ الخطيب"(13) اف شيٍعبىة يت لـ فيو:" اٍلبيخى
(14)" ،

قىاؿى أىٍحمىدي  ًعيؼ :" كى ًعيؼ:" النَّسىاًئ اؿ ،كق"(15)ضى قيٍطًن   "(1)ضى قىاؿى الدَّارى كؾه :" ، كى ٍتري مى
قيٍطًن   ف  "(2) ،كذ ره الدَّارى

                                                           
 .(412/ 8) حباف البف ال قات :انظر إلى( 1)
 .(93/ 2) للعجل  ال قات :إلىانظر ( 2)
 .(538/ 6) الرجاؿ ضعفا  ف  ال امؿ :انظر إلى( 3)
 .(212)/  باالختبلط الركاة مف رم  بمف االغتباط :انظر إلى( 4)
 (.74 : المختلطيف للعبلئ  )/انظر إلى( 5)
 (34: طبقات المدلسيف )/ انظر إلى( 6)
 (.248: ديكاف الضعفا  )/ انظر إلى( 7)
 (.651/ 1: ال اشؼ )انظر إلى( 8)
 .(354)/  التيذيب تقريب :انظر إلى( 9)
 .(412/ 8) حباف البف ال قات :انظر إلى( 10)
 .(398/ 3) اإلسبلـ تاريخ: انظر إلى( 11)
 .(140/ 1) حاتـ أب  بفال كالتعديؿ الجرح :انظر إلى( 12)
 .(16/ 3) للبخارم ال بير التاريخ: انظر إلى( 13)
 .(398/ 3) اإلسبلـ تاريخ: انظر إلى( 14)
 .( 399)/ العلؿ: انظر إلى( 15)
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الى أستحؿ أىف :" ، كذ ره ابف الجكزم ف  الضعفا  كالمترك يف، كنقؿ قكؿ شيٍعبىة قكلو"(3)الضعفا  كالمترك كف 
قيٍطنً ،قان  سألتو، كقاؿ البر "(4) أركم عىنوي  :" كقاؿ الذىب ،"(5)  (عف ح يـ بف جبير فقاؿ  كف  يترؾ)أم الدَّارى
ًعيؼ ري :" ،كقاؿ ابف حجر"(6)ضعفكه  ."(7)بالتشيع   ى مً ضى

ًعيؼ ري  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ   بالتشيع.  ى مً ضى
بىٍيرو ف   :تُ مْ قُ  ـي ٍبفي جي ً ي ، اإلسنادمف  طى سقً ئمة أنو أي ل نو تبيف مف خبلؿ أقكاؿ األ ،اإلسنادلـ يذ ر حى

ًديث ؛اإلسناد لضعفو، فذ رتو ضمف رجاؿً   . كنو أحد علؿ ىذا الحى
 ."(9( )8)ِإْبرَاِىْيُم بُن َيِزْيَد بِن َشِرْيٍك التَّْيِميُّ  -5

اًتـو  أب حدث اٍبفي  عف إسحاؽ بف منصكر عف يحيى بف معيف أنو قاؿ إبراىيـ  أب قاؿ ذ ره :" حى
ٍرعىةى عف إب ، قة :التيم  عف إبراىيـ التيم   أب ، كقاؿ كسئؿ  كف   قة مرجئ :يم  فقاؿراىيـ التكسئؿ أىبيك زي

ًديث  اف عابدان  :" كقاؿ، ، كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ال قات"(11)عىاًبدي ال يٍكفىةً :" ، كقاؿ الخطيب"(10) فقاؿ صالح الحى
قيٍطًن   لـ:" ، كذ ره العبلئ  ف  المدلسيف"(12)على الجكع الدائـ صابران  يسمع مف عىاًئشىة كال  كذ ر قكؿ الدَّارى

بك القاسـ أ،قاؿ "(13)مف عىاًئشىة  ال نعرؼ إلبراىيـ التيم  سماعان  التٍِّرًمًذمٌ كقاؿ  ،حفصة كال أدرؾ زمانيما
كًع الدَّاًئـً :" صبيان األ لىى اٍلجي اًبرنا عى ، اإلماـ:" ، كقاؿ الذىب "(15)العابد:" ، كقاؿ الذىب "(14) ىافى عىاًبدنا صى

، قىتىلىوي (17)العابد  قة إال أنو يرسؿ كيدلس مف الخامسة:" ، كقاؿ ابف حجر"(16)فىًقٍيوي عىاًبدي ال يٍكفىًة القيٍدكىةي، ال

                                                                                                                                                                                           
 .(30)/  للنسائ  فيكالمترك  الضعفا : انظر إلى( 1)
 (.122/ 2) الدارقطن  سنف: انظر إلى( 2)
 .(148/ 2) للدارقطن  فيكالمترك  الضعفا : انظر إلى( 3)
 .(230/ 1) الجكزم البف فيكالمترك  الضعفا  :انظر إلى( 4)
 .(24)/  للدارقطن  البرقان  سؤاالت: انظر إلى( 5)
 .(347/ 1) ال اشؼ: انظر إلى( 6)
 .(75)/  التيذيب تقريب: انظر إلى( 7)
: بفتح التا  المنقكطة مف فكؽ بنقطتيف كفتح اليا  ال( 8)  الحرفيف األكليف،  منقكطة مف تحت بنقطتيف كالميـ بعدىا بتحريؾالتٍَّيًم  

 (.3/120)األنساب للسمعان . انظر إلى: تيـ، كىك بطف مف غافؽ ممف  اف بمصر إلىكىذه النسبة    
 .(.1054/ 2) اإلسبلـ كتاريخ ،(60/ 5) النببل  أعبلـ سير: انظر إلى( 9)
 .(145/ 2) اتـح أب  البف كالتعديؿ الجرح: انظر إلى( 10)
 .(1054/ 2) اإلسبلـ تاريخ: انظر إلى( 11)
 .(7/ 4) حباف البف ال قات: انظر إلى( 12)
 .(141)/  التحصيؿ جامع: انظر إلى( 13)
 .(693)/  األصبيان  محمد بف إلسماعيؿ الصالحيف السلؼ سير: انظر إلى( 14)
 .(227/ 1) ال اشؼ: انظر إلى( 15)
 .(60/ 5) بل النب أعبلـ سير: انظر إلى( 16)
 .(95)/  التيذيب تقريب: انظر إلى( 17)
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ًقيؿى  ، كى اجي جَّ ـٍ يىٍبليٍغ أىٍربىًعيفى سىنىةن؛ كى ىافى  ىًبيرى :" اٍلحى ، كىىيكى شىاب  لى ًتٍسًعيفى ٍبًسًو سىنىةى اٍ نىتىٍيًف أىٍك أربعو كى  مىاتى ًف  حى
 . (1)ٍدرً اٍلقى 

 كيدلس. إال أنو يرسؿي   قةه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
، والدُ  -6 َباُب  ِإْبرَاِىيمَ  َيِزيُد ْبُن َشِريٍك التَّْيِميُّ اْلُكوِفيُّ ، َتيم الرَّ  ."(2)ْبن َيِزيد، التَّيِميُّ

اًتـو قاؿ ذ ره  أب حدث اٍبفي  بف يزيد :" نو قاؿأعف إسحاؽ بف منصكر عف يحيى بف معيف  أب حى
لىوي :" ، كقاؿ اٍبفي سىٍعدو "(4) اف  قةن :" ، كقاؿ الخطيب"(3)شريؾ التيمى  قة  ىافى عىًريؼى قىٍكًمًو كى ىافى ً قىةن كى

اًديثي  قىاؿ اٍلًعٍجًل   "(5)أىحى ، كقاؿ "(7)،كذ ره اٍبفي ًحبَّافى ف  ً تىاب "ال قات" "(6)مف أصحاب عىبد الل  قة :" ،كى
، إنو أدرؾ الجاىلية مف ال انية مات ف  خبلفة عبد الملؾ : قة يقاؿ": ؿ ابف حجر، كقا"(8) قة :" الذىب 

 ."(9) مانيف مف اليجرة
 ثقة.: ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

 .جميلٌ  صحابي   الغفاريُّ  َأُبو ذرٍّ  ،ْبن غفارِ  حرامِ  ْبنِ  عبيدِ  ْبنِ  ْبن سفيانَ  نادةَ جُ  ْبنُ  جندبُ  -7
خامس خمسة، كىك أكؿ مف حيا رىسيكؿى  :ف اف رابع أربعة، كقيؿ ( بم ة أكؿ اإلسبلـ،أسلـ كالنب  )

ما ( فأتاه بالمدينة بعد( بتحية اإلسبلـ، كلما أسلـ رجع ًإلىى ببلد قكمو، فأقاـ بيا حتى ىاجر النًَّبٌ  )اللًَّو )
( ب بلث سنيف، ) ذىبت بدر، كأحد، كالخندؽ، كصحبو ًإلىى أف مات، ك اف يعبد اللَّو تعالى قبؿ مبعث النًَّب ٌ 

ف  اف مرنا، مات سنة ا نتيف كبايع النًَّبٌ  ) لىى أال تأخذه ف  اللَّو لكمة الئـ، كعلى أف يقكؿ الحؽ، كىاً  ( عى
 ."(10)ك بل يف ف  خبلفة ع ماف

ـى  اب صحليفةي، أبيك عبًدالرحمًف، الخ ،(11)ُسْفَياَن، َصْخُر ْبُن َحْرِب ْبِن ُأَميََّة اأْلَُمِويُّ  أبيُمَعاِوَيُة ْبُن  -8 أسل
، كماتى ف  رجبو سنةى ستيفى كقٍد قاربى ال مانيفى  قبؿى الفتًح ك تبى الكح ى
(12)". 

                                                           
 .(60/ 5) النببل  أعبلـ سير: انظر إلى( 1)
 (.340/ 8) للبخارم ال بير كالتاريخ ،(889/ 2) اإلسبلـ تاريخ: انظر إلى( 2)
 .(271/ 9) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح: انظر إلى( 3)
 .(481/ 16) بيداد تاريخ: انظر إلى( 4)
 .(104/ 6) ال برل الطبقات: انظر إلى( 5)
 .(58)/ العجل   قات: انظر إلى( 6)
 .(532/ 5) حباف البف ال قات: انظر إلى( 7)
 .(384/ 2) ال اشؼ: انظر إلى( 8)
 .(602)/  التيذيب تقريب: انظر إلى( 9)
 .(638)/  :التيذيب تقريبك  ،(562/ 1) :اليابة أسد، ك (105/ 7) الصحابة تمييز ف  اإلصابة انظر إلى:( 10)
: بضـ األلؼ كفتح الميـ ك سر الكاك، ىذه النسبة ( 11)  أمية، كالمشيكر بيذه النسبة جمكع   يرة، منيـ بنك أمية بف  إلىاأٍليمىًكم 

 عبد شمس بف عبد مناؼ، كفييـ   رة مف الخلفا  كالصحابة كالتابعيف كأئمة المسلميف. انظر إلى: األنساب للسمعان      
    (1/348.) 

 (.537(، كتقريب التيذيب: )/122-6/120(، كاإلصابة: )1422-3/1416انظر إلى: االستيعاب )( 12)
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 بياُن عمِل الَحِديث  :ثالثاً 
 : عملٍ  الَحِديث فيِو ستُ 

  :ىاألول ةُ مّ العِ 
قيٍطًن    أب مف  ؿ   ي  إليياكى  الت  أشار  ، كالدَّارى اًتـو بر كى  االنقطاع بيف األعمش، ك ، حى اىيـ التيم  كى  ا 

ًديث ىك مف األ، كلعؿ سبب االقادحة ةه خفي علةه  ح يـ بف اـ بِسقاط شيخو "عمش حيث قنقطاع ف  سند الحى
كح يـ بف جبير ذاىب ف  ، بالعنعنةجبير" كلو سماع منو كمف شيخو إبراىيـ التيم  الذم ركل عنو 

قيٍطًن   ، بك حاتـأالضعؼ،  ما قاؿ  دً :" قاؿ الدَّارى و، عف أبييث يركيو األعمش، عف إبراىيـ التيم ، عف ىك حى
األسكد، عف  أب ذر، كاختلؼ عنو؛ فركاه ال كرم، عف األعمش  ذلؾ، كركاه أبك عكانة، كمنصكر بف  أب 

ًديث ًعيؼ الحى كىك الصكاب، فدؿ أف ، األعمش، عف ح يـ بف جبير، عف إبراىيـ التيم ، كح يـ بف جبير ضى
 ."(1)و مرسؿركاية ال كرم كمف تابع

 .االنقطاع كغيرىا ةكلعؿ المراد باإلرساؿ ىنا غير االصطبلح  الذم يشمؿ عل :تُ مْ قُ 
 

 :الثانية ةُ مّ العِ 
، ذر أب ، على "(3)( كمنيـ مف أكقفوإلى النب  ) "(2)فمنيـ مف رفعو، ىناؾ اختبلؼ بيف الركاة 
اًتـو تي  أب فركاية  ًديثى أبيف حى ًدي و أنو قاؿ لمعاكية، كر ف ذرو  أب على  مكقكؼه  ف الحى قيٍطًن   كا  حى ية  ؿ مف الدَّارى

ف   -الل عليو كسلـ ىصل-، تبيف أنيا مرفكعة إلى النب  "(6)نعيـ ف  التاريخ أب ك ،"(5)فراد، كاأل"(4)ف  العلؿ
ًديث ًديثي ، قكلو لرجليف...الحى  مضطربان. كبيذا ي كف الحى

 

 : الثالثة ةُ مّ العِ  
براىيـ كاأل، سفياف ال كرمك ، عبد الرزاؽ :سيف مف المرتبة ال انية، كىـكجكد أربعة ركاة مدل عمش، كا 

ف لـ يصرح بالسماع عندالتيم ، كمف المعلكـ  ًدي و كا  كى  ، المحد يف أف المدلس مف المرتبة ال انية يقبؿ حى
 غير قادحة. ةه ظاىر  علةه 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .(271/ 6) النبكية األحاديث ف  الكاردة العلؿ انظر إلى :( 1)
 (.184-1/183) الراكم تدريب :خاصة قكالن  اف أك فعبلن أك تقريران. انظر إلى (المرفكع: ما أضيؼ إلى النب  ) (2)
  قكالن ليـ أك فعبلن أك تقريران متصبلن  اف إسناده أك منقطعان. انظر -رض  الل عنيـ-المكقكؼ: ىك المركم عف الصحابة ( 3)

 (.1/184) السابؽ صدرالم :إلى   
ا ًلرجلىٍيفً  الل رىسيكؿ قىاؿى : لرجليف () النب  قاؿ ذر، أب  عف (4)   األحاديث ف  دةالكار  العلؿ: إلى انظر الحديث.. أىحدىمى

 .(6/271) النبكية    
ا ًلرجلىٍيفً  الل رىسيكؿ قىاؿى  (5) ًديث انظر إلى:...  اأٍلمة ىىًذه ًفٍرعىٍكف أىحدىمى  .(54/ 5) كاألفراد اليرائب الحى
 .(76 /2) أصبياف تاريخ انظر إلى:الحديث ..."األمة ىذه فرعكف أحدىما": لرجليف ()الل رسكؿ قاؿ: قاؿ ذر، أب  عف (6)
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 :الرابعة ةُ مّ العِ 
ًديث  ف   ألنو ذاىبه  ؛عمش شيخو ح يـ بف جبيرحيث أسقط األ، االنقطاع المكجكد ف  سند الحى

 قادحة. خفيةه  كى  علةه ، عمش ك إبراىيـ التيم  كىما  قتافالضعؼ بيف األ
سقاط الضعفا  بيف ال قات إتدليس التسكية  عادتو ف   كىك مف بىابً  ،د إسقاطوعمش تعمٌ لعؿ األ :تُ مْ قُ 

 ليعم  على الناس.
 

  :الخامسة ةُ مّ العِ 
كقد ، خر عمره كىك عبد الرزاؽ بف ىماـ أحد الحفاظ ال قات كمصنؼ شييرآمختلط تيير ف   فيو راكو 

عليو النظر  فعزٌ  ،ك اف تييره كاختبلطو بسبب العمى ف  آخر عمره ،احتج بو أصحاب ال تب الستة جميعان 
االختبلط ف   اع مف سمع منو بعدما عم  كذىب بصره إنما ىك سماعه مف اف يلقف فيتلقف فس ،ف   تبو

، كى  "(2)البخارم  اإلماـال أنو ما حدث بو مف ضبط  تابو فِنو مقبكؿ  ما قاؿ إ، "(1)كالتيير كليس بش  
 كغير قادحة إف حدث مف ضبط  تابو. ، قادحة إف حدث مف ضبط صدره ظاىرةه  علةه 

 

 :السادسة ةُ مّ العِ 
مىٍسعيكد الرَّاًزمٌ  أب كى  تفرد  

قيٍطًن   ف   إلىشار أكقد ، النقطاعبالركاية المعلكلة با ،"(3) ىذه العلة الدَّارى
مَّد بف ييكسيؼ اٍلفٍريى ، ": "األفراد" عىف سيٍفيىاف عىف  أب فقاؿ تفرد ًبًو أىبيك مىٍسعيكد الرَّاًزٌم أىٍحمىدي بف اٍلفيرىات عىف ميحى

اأٍلىٍعمىش عىف ًإٍبرىاًىيـ
(4)". 

بركاية  مسعكدو  أب كأنو ال يحتمؿ تفرد ، بالتفرد ة معلكلةه ىذه الركاي كلعؿ مراد الدارقطن  أفٌ  :تُ مْ قُ 
 .قادحة خفيةه  كى  علةه ، الحديث
 

 : الحكُم َعَمى إسناِد الحديثِ : رابعاً 
ًعيؼه عللًو  بيافالحديثي بعد تخريجو ك   كباإلضافة أفٌ  ،لبلنقطاع كالتدليس ف  سنده اإلسناد؛ بيذا جدان  ضى

ًعيف يان فيو راك   .(5) ف جبيرح يـ ب :كىك ،ان ضى
 
 
 

                                                           
 (.212: االغتباط بمف رم  مف الركاة باالختبلط )/ انظر إلى( 1)
 (.6/130التاريخ ال بير للبخارم) :انظر إلى (2)
 (.83)/  انظر إلى :تقريب التيذيب .نزيؿ أصبياف  قة حافظ ،أبك مسعكد الرازم ،كىك: أحمد بف الفرات بف خالد الضب  (3)
 (.54 /5انظر إلى: اليرائب كاألفراد ) (4)
 سناد.كقد سقط مف ىذا اإل (5)
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 .عَلل باإلرسالوفيو اإل :الرابعنموذج األ 
اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي ( 1371مسألة ) –29 عف ، ركاه ابف المبارؾ كسئؿ أبك زرعة عف حديثو " :حى

ال يستقاد مف الجرح حتى يبرأ؟ قاؿ أبك  :( قاؿعف جابر، عف النب  )، عنبسة بف سعيد، عف الشعب 
 ."(1)مرسؿ مقلكب ىك :زرعة

 ج

 

 الحديث  تخريجُ : أولً 
تَّى يىٍبرىأى، حديث : بىابي ، (، ً تىابي اٍلًجنىايىاتً 204/ 2أخرجو البزار ف   شؼ األستار ) - ٍرحو حى ال ييٍستىقىادي ًمٍف جي

، عىًف اٍبفً  اللًَّو ٍبفً  ٍبدً ( مف طريؽ عى 1526رقـ ) ٍنبىسىةى  ًسنىافو ، عىٍف ، عىٍف مي اٍلميبىارىًؾ، عىًف عى ًف الشٍَّعًب ِّ ، عى اًلدو جى
، بو مرفكعان حديث متقارب  اًبرو  .األلفاظجى

ًف اٍسميوي أىٍحمىدي، حديث رقـ ) :(، بىابي اأٍلىًلؼً 46/ 1أخرجو الطبران  ف  المعجـ األكسط ) - (، مف 126مى
ٍعفىرو الرٍَّمًل ِّ  ٍبفً  مىٍيًدمِّ ، طريؽ ٍنبىسى  اٍبفً  عىفً  جى ، بو مرفكعان حديث ، ةى اٍلميبىارىًؾ، عىٍف عى اًبرو ، عىٍف جى عىًف الشٍَّعًب ِّ
 بلفظو.

؟  :بىابي ، (، ً تىابي اٍلًجنىايىاتً 184/ 3أخرجو الطحاكم ف  شرح معان  اآل ار ) - ًؿ يىٍقتيؿي رىجيبلن  ىٍيؼى ييٍقتىؿي الرَّجي
ٍعفىرو  (، مف طريؽ5028حديث رقـ ) مىٍيًدم  ٍبفي جى

اًبرو اٍلميبىارىًؾ عى  عىًف اٍبفً  (2) ٍنبىسىةى عىًف الشٍَّعًب ِّ عىٍف جى ٍف عى
 بو مرفكعان حديث بلفظو.

 

 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
 فقيوه   بته   قةه  :(، كرتبتو1393سبقت ترجمتو ف  مسألة رقـ)، َعْبُد اهلِل بُن الُمَباَرِك بِن َواِضٍح الَحْنَظِميُّ  -1

 العلـ. مف بحكرً  ىك بحره بؿ ، الخير معت فيو خصاؿي جي  مجاىده  جكاده  عالـه 
، َوِلَذِلَك اشتير بعنسبة  -2 ، َقاِضي الرَّيِّ َعْنَبَسُة ْبُن َسِعيٍد، بن الضرير األسدي، َأُبو َبْكٍر اأَلَسِديُّ اْلُكوِفيُّ

 . "(3)الرَّاِزيِّ 
زرعة  أب ال بأس بو، كعف   قةه :" و قكلوأبيكعف   قة،:" أحمد بف حنبؿ قكلو، عف حاتـو  أب نقؿ ابف 

، ، كذ ره ابف حباف ف  ال قات"(6) قة:" ،كقاؿ العجل "(5) قة": قكلو ابف معيفو ، ، كنقؿ الدكرم عف"(4) قة:" قكلو

                                                           
اًتـو ) انظر إلى:( 1) ًديث الٍبف أىًب  حى  النص بتمامو:  ، كنقؿ ىذا (.1371(، علؿ أخبار ف  الحدكد، مسألة رقـ)456/ 1علؿ الحى

 (.4/378( ، كالزيلع  ف  "نصب الراية" )3/271ابف عبد اليادم ف  التنقيح )   
  تقريب: إل  انظر تمييز  بل يف سنة مات أكىاـ لو صدكؽ الزاىد الرمل  التحتانية بتشديد حيياف بف جعفر بف ميدم: ىك (2)

 .(548)/  التيذيب   
 (.406/ 22) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيبك  ،(469/ 4) اإلسبلـ تاريخ: انظر إلى (3)
 .(399/ 6) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح: انظر إلى (4)
 .(270/ 3) الدكرم ركاية  معيف ابف تاريخ: انظر إلى (5)
 .(376)/  للعجل  ال قاتانظر إلى:  (6)
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، كقاؿ ابف "(3)ك قكه :" ، كقاؿ الذىب "(2) قة :" داكد عنو فقاؿ ا، كسأؿ اآلجرم أب"(1) اف ممف يخطى :" كقاؿ
 . "(4) قة مات بعد المائة:" حجر

  قةه. :وِ خَلصُة القوِل في
 . "(6)، أُبو َعْمِرٍو اْلُكْوِفيُّ (5)ُمَجاِلُد ْبُن َسِعيِد ْبِن ُعَمْيِر اْلَيَمَداِنيُّ  -3

"، كذ ره النسائ  ف  (8)حسف الحديث ،جائز الحديث:" "،كقاؿ العجل (7) قة" :قاؿ يحيى بف معيف
يرفع  ليس بش  و :" بؿ قكلوحاتـ عف أحمد بف حن أب  "، كنقؿ ابفي (9)ضعيؼ" :الضعفا  كالمترك يف، كقاؿ

ال يحتج بحدي و، كليس بقكم :" قكلو -حاتـ أب -و أبي، كعف يرفعو الناس، كقد احتملو الناس حدي ان   يران ال
أبك محمد يعن  أنو تيير :" قاؿ، ضعيؼ، ف  نفس  منو ش  :" الحديث، كعف يحيى بف سعيد القطاف قكلو

كيرفع  ،ك اف ردم  الحفظ يقلب األسانيد" :المجركحيف، كقاؿ ، كذ ره ابف حباف ف "(10)حفظو ف  آخر عمره
: "، كنقؿ المزم عف النسائ  قكلو(12)ليس بقكم": "، كقاؿ الدارقطن (11)المراسيؿ ال يجكز االحتجاج بو

ليس بالقكم كقد تيير ف  آخر عمره، :" "، كقاؿ الحافظ ابف حجر(14)صالح الحديث": "، كقاؿ الذىب (13) قة"
 .(15)ة كأربع كأربعيفمات سنة مائ

 ليس بالقكم كقد تيير ف  آخر عمره. :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
لو خبلؿ ترجمت  لرجاؿ  تي رجمعنبسة بف سعيد، كتى  إلىقد صحؼ  كلعؿ اسـ مجالد بف سعيد :ُقْمتُ 

 خبلؿ حدي   عف علة ىذا الحديث. ذلؾث عف كسكؼ أتحدٌ  اإلسناد

                                                           
 .(289/ 7) حباف البف ال قات :انظر إلى  (1)
 .(5/37) اآلجرم سؤاالتانظر إلى :  (2)
 .(99/ 2) ال اشؼ انظر إلى : (3)
 .(432)/  التيذيب تقريبانظر إلى :  (4)
: بفتح اليا  كس كف ( 5) دىاًن    الميـ كفتح الداؿ الميملة، ى  منسكبة إلى ىمداف، كى  قبيلة مف اليمف نزلت ال كفة. األنساب اٍليىمى

 (.13/419) للسمعان :   
 (.27/219انظر إلى تيذيب ال ماؿ )( 6)
 (.3/269تاريخ ابف معيف )انظر إلى:  (7)
 (.2/264معرفة ال قات للعجل  )انظر إلى:  (8)
 (.95ك كف )/الضعفا  كالمتر انظر إلى:  (9)
 (.362-8/361الجرح كالتعديؿ ) :انظر إلى( 10)
 (.3/10 تاب المجركحيف )انظر إلى:  (11)
 (.3/134الضعفا  كالمترك كف )انظر إلى:  (12)
 (.27/223انظر إلى: تيذيب ال ماؿ )( 13)
 (.2/542المين  ف  الضعفا  للذىب  )انظر إلى:  (14)
 (.520تقريب التيذيب )/ :انظر إلى( 15)
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، أُبو َعْمِرٍو الُكْوِفيُّ  :بِداهلِل بِن شراحيَل، وقيلَ ابُن ع :َعاِمُر بُن ُشرَاِحيَل، وقيلَ  -4  . "(1)غيُر ذلَك، الشَّْعِبيُّ
ما ":  قة"، كعف م حكؿ قكلو": زرعة قكلو أب  قة"، كعف ": حاتـ عف يحيى بف معيف قكلو أب نقؿ ابف 

إمامان حافظان فقييان متفننان   اف": ، كقاؿ الذىب "(3)"، كذ ره ابف حباف ف  ال قات(2)رأيت أحدان أفقو مف الشعب 
 ."(5) قة مشيكر فقيو فاضؿ، مات بعد المائة:" "، كقاؿ الحافظ ابف حجر(4) بتان متقنان 

 فاضؿ. فقيوه   قةه مشيكره  :خَلصُة القوِل فيوِ 
، غزا  صحاباٍبفي   صحاب ،(6)،  يَـّ السَّلىم   َجاِبُر ْبُن َعْبِدالمَِّو ْبِن َعْمِرو ْبِن حرَاِم بِن َسَواَد اأْلْنَصاِريُّ  -5

، كىك ابفي أربعو كتسعيفى  تسعى عشرةى غزكةن، كماتى بالمدينًة بعدى السبعيفى
(7)". 

 

 بياُن عمِل الحديِث : ثالثاً 
  :الحديُث فيِو ِعمَّتَانِ 

  :ىاألولُة مّ العِ 
على  ،باإلرساؿالركاية المعلة  حيفى ف  ذلؾ مرجٌ  العلما ي  ـى كقد ت لٌ ، اإلرساؿ المكجكد ف  سند الحديث

 سكا  أ اف اإلرساؿ مف ىذه الطريقة أـ مف طريؽو ، ف  ىذا الحديث زرعةى   مكافقيف قكؿ أب ،الركاية المتصلة
 . "(8) أصح األكؿك ، عف أيكب، عف عمرك، عف جابر، ككىـ فيو، كأسند ابف علية": قاؿ أبك داكد .أخرل

 أم المرسؿ. :تُ مْ قُ 
أبك زرعة مف ترجيح الركاية  إليوكىذا ما يؤيد ما ذىب ، "(9)سبلن كىك المحفكظ مر  ": كقاؿ الدارقطن 

(، حيث ذ ر 1391كقد كردت علة اإلرساؿ ف  مسألة مستقلة برقـ)، المعلة باإلرساؿ على الركاية المتصلة
،  ـ أكرد ركاية حماد بف سلمة ،تارة مرفكعان كتارة مرسبلن ، حاتـ ىذا الحديث عف جابر مف غير كجو أب ابف 
حديث ": مرسبلن،  ـ قاؿ سمعت أبا زرعة يقكؿ، عف محمد بف طلحة بف يزيد بف ر انة، عمرك بف دينار عف

 "أم المرسؿ.(10)حماد بف سلمة أشبو"
 ألنيا كقعت مف ال قات.؛ كعلة اإلرساؿ ف  ىذا الحديث علة خفية قادحة :ُقْمتُ  

                                                           
 (.14/28تيذيب ال ماؿ ) :انظر إلى( 1)
 (.324-6/323انظر إلى: الجرح كالتعديؿ)( 2)
 (.5/185ال قات البف حباف )انظر إلى:  (3)
 (.1/63انظر إلى: تذ رة الحفاظ )( 4)
 (.287تقريب التيذيب)/ :انظر إلى( 5)
لىمٌ : بفتح السيف الميملة كس كف البلـ، ىذه النسبة إلى الجد، كى( 6) لىـ. األنساب للسمعان : السَّ  ك  اف مف آبائو كأجداده سى

   (7/179.) 
 (.136(، كتقريب التيذيب: )/547-1/546(، كاإلصابة: )220-1/219انظر إلى: االستيعاب )( 7)
 (.208انظر إلى: المراسيؿ ألب  داكد )/ (8)
 (.4/72انظر إلى: سنف الدارقطن  ) (9)
 .(463/ 1) حاتـ أب  البف الحديث علؿ انظر إلى: (10)
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  :العمُة الثانية
"، كل ف ال يعلـ م انو ف  سند الحديث (1)يث معلكؿ بالقلبىذا الحد رعة بأفٌ أبك ز  إليياكى   ما أشار 

ذلؾ المحققكف الذيف قامكا بتحقيؽ  تاب  ىإل ما أشار  ر مش ؿه كىك أمه ، أك ممف كقع منو فعؿ ذلؾ مف الركاة
 : كىنا يحتمؿ القلب أف ي كف ف  أمريف ا نيف، علؿ الحديث

  :األول الحتمالُ 
انقلب « مجالد بف سعيد»فيك مش ؿ، ل ف لعلو يعن  أف اسـ  " :المحققكف حيث قالكا إليوما ذىب 

 " (2)كالل أعلـ.، «عنبسة بف سعيد»على الراكم عف ابف المبارؾ إلى 
الطبران  بتفرد عنبسة بف سعيد بركاية  اإلماـضعيؼ؛ لقرائف   يرة منيا جـز  كىذا احتماؿه  :ُقْمتُ  

ـٍ يىٍرًك ىىذىا ": الحديث"، فقاؿ الطبران  ٍنبىسىةى لى ، كىالى عىٍف عى ٍنبىسىةي ٍبفي سىًعيدو قىاًض  الرِّمِّ ًف الشٍَّعًب ِّ ًإالَّ عى ًديثى عى اٍلحى
ٍعفىرو  :ًإالَّ اٍبفي اٍلميبىارىًؾ، تىفىرَّدى ًبوً  مىٍيًدم  ٍبفي جى

 لو أكىاـ. كىك صدكؽه  "،(4( )3)
عف ، الحديث إال عنبسة بف سعيدف جؿ العلما  الذيف أكردكا الحديث كأخرجكه لـ يذ ركا ف  سند كأل

 .بو، عف الشعب ، مجالد
ف صحَّ  :ُقْمتُ   راكو ضعيؼ كىك"  فيو إبداؿى  ألفٌ  ؛ىذا االحتماؿ فيك قلب مفسد ف  سند الحديث كا 

كىك ما يترتب عليو ارتقا  درجة سند الحديث مف الضعؼ ، كىك عنبسة بف سعيد، براكو  قة، مجالد بف سعيد
 الصحة. ىإل

  :الثاني الحتمالُ 
كىك يعن  أف المراد بالمقلكب ، بؿ قد ي كف مف ملحقاتو؛ فيك ليس المراد بو المقلكب على اصطبلحو

عف جابر عف  ،كصكابو ىك ركاية ابف المبارؾ عف عنبسة بف سعيد اإلسنادىذا  زرعة أف أصؿى  أب مف قكؿ 
مرسؿ ؛كال ذب  لحديثو  ألف فيو كصؿه  جدان؛ مفسده  ىذا االحتماؿ فيك قلبه  ف صحٌ ا  (، ك عف النب  ) ،الشعب 

(؛ ألنو ال يعلـ ىؿ ىك الذم ركاه عنو أك لـ عف النب )  جابر الصحاب ىإلف  نسبة ركاية ىذا الحديث 
 كأما ف  حالة  كف الحديث مرسبلن عف الشعب  ،يركيو عنو حتى ي بت ذلؾ عنو، كىذا  لو ف  حالة الكصؿ

                                                           
(1)  : ٍقليكبي دً ك اٍلمى ري ًف  طىبىقىًتًو )نىٍحكي حى ، فىييٍجعىؿي مى ىانىوي آخى ًديثي مىٍشييكرنا ًبرىاكو : أىٍف يى يكفى اٍلحى ؿي اًف: اأٍلىكَّ ، ىيكى ًقٍسمى ، عىٍف سىاًلـو  يثو مىٍشييكرو

ًعؿى عىٍف نىاًفعو ؛ ًلييٍرغىبى ًفيًو( ًليىرىابىًتًو، أىٍك عىفٍ     . جي ًعؿى عىٍف عيبىٍيًد اللًَّو ٍبًف عيمىرى ، جي اًلؾو  مى
دي ًبًو أى     ًباٍلعىٍ ًس كىىىذىا قىٍد ييٍقصى ، كى رى لىى مىٍتفو آخى ذى ًإٍسنىادي مىٍتفو فىييٍجعىؿى عى ـي ال َّاًن : أىٍف ييٍؤخى قىٍد اٍلًقٍس ٍضًع، كى ، فىيى يكفي  ىاٍلكى ٍغرىابي ا اإٍلً  ٍيضن
ادي ٍبفي  ييٍفعىؿي اٍخًتبىارنا    مَّ قىٍد فىعىؿى ذىًلؾى شيٍعبىةي كىحى ، كى دًِّث، أىٍك ًلقىبيكًلًو التٍَّلًقيفى ًديًث. ًلًحٍفًظ اٍلميحى لىمىةى، كىأىٍىؿي اٍلحى  قىاؿى اٍبفي دىًقيًؽ اٍلًعيًد: كىىيكى  سى
    . ًديثى لىى رىاًكيًو أىنَّوي يىٍسًرؽي اٍلحى  .(345-342 -/1) تدريب الراكمانظر إل : الًَّذم ييٍطلىؽي عى

 .(209/ 4) حاتـ أب  البف الحديث علؿتحقيؽ  :انظر إلى (2)
  تقريب: ىإل انظر .تمييز  بل يف سنة مات ،أكىاـ لو صدكؽ الزاىد الرمل  التحتانية بتشديد حيياف بف جعفر بف ميدم: ىك (3)

 (548)/  التيذيب   
 (.46/ 1) األكسط المعجـانظر إلى:  (4)
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ا ،في كف جابر الذم ركل عنو ،كىك تابع  عىًف   ىك جى ًبري ٍبفي يىًزيدى اٍلجي
نصارم " كليس جابر بف عبدالل األ(1)

عىًف   اٍل يكًف   ضعيؼه  (رض  الل عنو) اب الصح اًبري ٍبفي يىًزيدى اٍلجي  .(2)بال ذب متيـه  ك جى
، بو، عىٍف ميجى ٍنبىسىةى يركيو عىًف عى ، (1526أخرجو البزار ف   شؼ األستار رقـ ) ىناؾ حديثه  :تُ مْ قُ   .اًلدو
 

  :الحكُم َعَمى إسناِد الحديثِ  :رابعاً 
 .(3)لئلرساؿ كاالضطراب ؛اإلسناد بيذا ضعيؼه عللًو  بيافالحديثي بعد تخريجو ك 

  

                                                           
 (.4/466تيذيب ال ماؿ ) انظر إلى:( 1)
ٍفًضًو، كقاؿ ابف حجىك:  (2) ٍعًفًو كىرى لىى ضى دي أىٍكًعيىًة اٍلًعٍلـً عى ، قاؿ الذىب : أىحى عىًف   اٍل يكًف   اًبري ٍبفي يىًزيدى اٍلجي  :ضعيؼ  ر عنوجى

 صرحكا فيو بالسماع؛ ألنو  مف مراتب المدلسيف الذيف ال يقبؿ حدي يـ إال بما الخامسة رافض  كعده ابف حجر ف  المرتبة    
 لك صرح بو النتفت علة تدليسو، كى  علة ظاىرة قادحة، كقاؿ :ضعفو الجميكر ككصفو ال كرم كالعجل  كابف سعد     
اًبري ٍبفي يىًزيدى سىنىةى  ىمىافو كعشريف كمائة.     فِّ ى جى  تاريخ اإلسبلـ ك  ،(6/333: الطبقات ال برل )ىإل انظر بالتدليس، كتيكي
 .(53طبقات المدلسيف )/ك  (،137( تقريب التيذيب )/3/385)   
لىى ييٍركىل الًَّذم ىيكى  اٍلميٍضطىًربي  (3) وو  عى حىتٍ  فىًِفٍ  ميتىقىاًربىةو، ميٍختىًلفىةو  أىٍكجي كىايىتىٍيفً  ًإٍحدىل ريجِّ ٍحبىًتوً    ىٍ رىةً  أىكٍ  رىاًكييىا ًبًحٍفظً  الرِّ   اٍلمىٍرًكمَّ  صي

ـي : ذىًلؾى  ٍيرً غى  أىكٍ  عىٍنوي،      ٍ ًة، فىاٍلحي ٍعؼى  ييكًجبي  كىااًلٍضًطرىابي . ميٍضطىًربنا يى يكفي  كىالى  ًللرَّاًجحى ًديثً  ضى ٍشعىاًرهً  اٍلحى ـً  إًلً ٍبًط، ًبعىدى يىقىعي  الضَّ   كى
ٍسنىادً  ًف      ًف  تىارىةن، اإٍلً ا أيٍخرىل، اٍلمىٍتفً  كى ًفيًيمى مىاعىةو  أىكٍ  رىاكو  ًمفٍ  كى  .(308/ 1) الراكم تدريب :ىانظر إل .جى
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 راٍو في سند الحديث. بإبدالِ  أنموذج لإلعَللِ  :الثاني المطَمبُ 
 في سند الحديث. راوٍ  إبدالِ ب عَللُ وفيو اإل األولنموذج أل ا

اًتـو )رىًحمىوي اللي ( أب قاؿ اٍبفي ( 890مسألة ) –30 عف ، ركاه معاكية بف ىشاـ عف حديثو  أب كسألت " :حى
 :أب ى حتى رمى جمرة العقبة، قاؿ ( لبٌ أف النب  ) :عف ابف عباس، عف عطا ، عف ابف جريج، سفياف

 ."(1)(عف عطا ، عف ابف عباس، عف النب  )، عف حبيب، خطأ؛ إنما يركيو سفياف ىذا حديثه 
 

 

 الحديث تخريجُ : ولً أ
جِّ 166/ 2صحيحو )ف  البخارم  اإلماـأخرجو  - التٍَّلًبيىًة كىالتٍَّ ًبيًر غىدىاةى النٍَّحًر، ًحيفى  :بىابي ، (، ً تىابي الحى

ٍمرىةى، كىااًلٍرًتدىاًؼ ًف  السٍَّيًر، حديث رقـ) اؾي ٍبفي مىخٍ 1685يىٍرًم  الجى ، (،مف طريؽ أىبيك عىاًصـو الضَّحَّ عف لىدو
بَّاسو  ، عىًف اٍبًف عى ، عىٍف عىطىا و ٍيجو رى ٍنييمىا)اٍبفي جي  .األلفاظ، حديث متقارب (رىًض ى اللَّوي عى

، بىابي 931/ 2مسلـ ف  صحيحو ) اإلماـأخرجو  - جِّ تَّى يىٍشرىعى  :(، ً تىابي الحى اجِّ التٍَّلًبيىةى حى ًة اٍلحى اٍسًتٍحبىاًب ًإدىامى
ٍمرىًة اٍلعى  ٍمً  جى ٍيب1281بىًة يىٍكـى النٍَّحًر، حديث رقـ)قى ًف  رى ٍبدً ، بو( مف طريؽ  يرى ، عىًف  الًل ٍبفً  بو عف عى بَّاسو عى

 . األلفاظاٍلفىٍضًؿ، حديث متقارب 
، بىابي 268/ 5أخرجو النسائ  ف  سننو الصيرل ) - جِّ نىاًسًؾ اٍلحى التٍَّلًبيىًة ًف  السٍَّيًر، حديث رقـ  :(، ً تىابي مى

ٍف اٍبًف عىبَّاسو ، يؽ( مف طر 3056) ، عى بىٍيرو ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي ًبيبو ، عىٍف حى  حديث بلفظو.، سيٍفيىافي
حرملة، عف  ريب، عف  أب (، مف طريؽ سفياف، عف محمد بف 1/344أحمد ف  مسنده) اإلماـأخرجو  -

 . األلفاظحديث متقارب ، ابف عباس، عف الفضؿ، بو
ًبيًب ٍبًف 2697(، حديث رقـ)90/ 5أخرجو أبك يعلى المكصل  ف  مسند ) - ، عىٍف حى (مف طريؽ، سيٍفيىافى

بَّاسو  أب  ًف اٍبًف عى ، عى بىٍيرو ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي  .األلفاظحديث متقارب  : ىاًبتو
ًبيًب ٍبًف  (12351( حديث رقـ)21/ 12ف  المعجـ ال بير ) أخرجو الطبران  - ، عىٍف حى مف طريؽ، سيٍفيىافى

، عىٍف سىعً  أب  بَّاسو  ىاًبتو ًف اٍبًف عى ، عى بىٍيرو  .األلفاظحديث متقارب  :يًد ٍبًف جي
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
اًتـو ) انظر إلى:( 1) ًديث الٍبف أىًب  حى  (.890(، علؿ أخبار ف  المناسؾ، مسألة رقـ)297/ 1علؿ الحى
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 اإلسنادِدراسُة رجاِل  :ثانياً 
اُر َمْوَلى َبِني َأَسٍد َوُيْكَنى َأَبا اْلَحَسنَ  -1  ."(1)الُكوفيُّ  ،ُمَعاِوَيُة ْبُن ِىَشاٍم اْلَقصَّ

ًديثً :" قاؿ ابف سعد ديكقنا  ىً يرى اٍلحى صالح :" يحيى ابف معيف قكلو، حاتـ عف أب ابف  ، كنقؿ"(2) ىافى صى
،كذ ره ابف حباف ف  "(4) قة:" ، كقاؿ العجل "(3)، كىك صدكؽقكـ حدي ان أ أنو :" و قكلوأبي، كعف كليس بذاؾ
كقد أغرب عف ال كرم بأشيا  كأرجك أنو ال بأس :" ، كذ ره ابف عدم ف  "ال امؿ "كقاؿ"(5)أخطأ:" ال قات كقاؿ

العباس ركل ما ليس مف سماع  أب ىك معاكية بف :" قيؿ ابف الجكزم ف  "الضعفا  "كقاؿ كذ ره ،"(6)بو
 أب قيؿ ىك معاكية بف :" قاؿ أبا الفرجً  فيو إال أفٌ  ما ذ رتو لشئو :" ،كتعقبو الذىب  ف  "الميزاف "قائبلن "(7)فتر كه

صالح، :" ، كقد قاؿ فيو ابف معيفحدمنؾ، ما تر و أ ىذا خطأه  :قيٍلتي ، عباس ركل ما ليس مف سماعو فتر كهال
، كنقؿ ميلطام عف الساج  "(9)أرجك أىنَّوي ال بأس بو ": ف  الضعفا  كقاؿ ، كذ ره الجرجان   "(8) كليس بذاؾ

: حجر عف أحمد بف حنبؿ قكلو ، كنقؿ ابفي "(11) قة:" داكد قكلو أب  عف ،كنقؿ الذىب   "(10)ييـ صدكؽه :" قكلو
:" ، كقاؿ ابف حجر"(14) قة، غلط مف ت لـ فيو": ، كقاؿ أيضان "(13) قة :" اؿ الذىب ، كق"(12)ىك   ير الخطأ"

ٌف  سنة أربع أك خمس كمائتيف"(15)لو أكىاـ  صدكؽه  ، تيكي
(16)." 

 لو أوىام. صدوقٌ  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 
 
 

                                                           
 .(28/220) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيب ،(403/ 6) ال برل الطبقاتك  ،(337/ 7) للبخارم ال بير التاريخ: انظر إلى( 1)
 .(403/ 6) برلال  الطبقات: انظر إلى( 2)
 .(385/ 8) حاتـ أب  البف كالتعديؿ الجرح: انظر إلى( 3)
 .(51)/ للعجل  ال قات :انظر إلى( 4)
 .(167-166/ 9) حباف البف ال قات: انظر إلى( 5)
 .(144/  3) الضعفا  ف  ال امؿ: انظر إلى( 6)
 .(155)/  الجكزم، ابف ضعفا : انظر إلى( 7)
 .(138/ 4) داؿاالعت ميزاف: انظر إلى( 8)
 .(148/ 8) الرجاؿ ضعفا  ف  ال امؿانظر إلى : ( 9)
 .(277/ 11) ال ماؿ تيذيب إ ماؿانظر إلى : ( 10)
 .(199/ 5) اإلسبلـ تاريخانظر إلى : ( 11)
 .(218/  10) التيذيب تيذيبانظر إلى : ( 12)
 .(277/ 2) ال اشؼانظر إلى : ( 13)
 .(392)/  الضعفا  ديكاف انظر إلى :( 14)
 .(538)/  التيذيب تقريبانظر إلى : ( 15)
 .(403/ 6) ال برل الطبقاتانظر إلى : ( 16)
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، أبُ  -2  . "(1)و الَوليِد َوأُبو َخالٍد اْلُمكِّيُّ َعْبُداْلَمِمِك ْبُن َعْبِداْلَعِزْيِز ْبِنٍ ُجَرْيج اْلُقَرِشيُّ اأْلَُمِويُّ
و أبيعف  حاتـو  أب ابف :" "، كنقؿ(3) قة": "، كقاؿ العجل (2)ك اف  قة ن  ير الحديث جدان ": قاؿ ابف سعد

ابف جريج  بت صحيح الحديث لـ يحدث بش   إال ": صالح الحديث"، كعف أحمد بف حنبؿ قكلو": قكلو
سليماف؟ فقاؿ  بلىما  قتاف  أب ؾ أك عبد الملؾ بف إليو سئؿ "ابف جريج أحب أتقنو"، كعف يحيى بف معيف أن

ً قىة ": شيبة قكلو أب "، كنقؿ ابف شاىيف عف ع ماف بف (5) اف يدلس": "، كذ ره ابف حباف ف  ال قات كقاؿ(4)
ة  اف ": ًخرىاشو قكلومف أكعية العلـ"، كعف اٍبًف ": الخطيب البيدادم عف أحمد بف حنبؿ قكلو:" "، كنقؿ(6)حجَّ

اًلحو اٍلًمٍصًرم  قكلو ذا لـ يخبر فبل يعبأ بو"، كعىف ": صدكقان"، كعف أحمد بف صى إذا أخبر الخبر فيك جيد، كا 
ذا قاؿ": أحمد بف حنبؿ قكلو قىاؿ فبلف" "كأخبرت" جا  بمنا ير، كا  ٍيج "قاؿ فبلف"، "كى رى أخبرن " ": إذا قاؿ ابف جي
ميلىٍي ىةى  أب أحد األعبلـ عف مجاىد كعطا  كابف ": ؿ الذىب "، كقا(7)"كسمعت" فحسبؾ بو

"، كنقؿ ابف حجر (8)
فاضؿ ك اف يدلس  فقيوه   قةه :" حجر "، كقاؿ الحافظ ابفي (9)ضعيؼ": عف يحيى بف سعيد القطاف قكلو

   يري  ،ل بتبالعلـ كا مشيكره  الحجازً  فقيوي :" ، كذ ره ف  المرتبة ال ال ة مف مراتب المدلسيف، كقاؿ(10)كيرسؿ
فِنو  ،شر التدليس تدليس ابف جريج:" كصفو النسائ  كغيره بالتدليس، كنقؿ عف الدارقطن  قكلوك  ،الحديث
، مات سنة "(12)ملي ة أب ، كلـ ي بت أنو أرسؿ عف ابف "(11)التدليس ال يدلس إال فيما سمعو مف مجركح قبيحي 

 ."(13)تسع كأربعيف كمائة
 ك اف يدلس كيرسؿ. فاضؿه  فقيوه   قةه :" ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

 . "(14)َقْيُس ْبُن ِىْنٍد َأُبو َيْحَيى:" َقْيُس ْبُن ِديَناٍر، َوِقيلَ :" وِ أبيثَاِبٍت َواْسُم  أبيَحِبْيُب بُن   -3
 قة، :" "،كقاؿ العجل (1) قة صدكؽه :" و قكلوأبيكعف  ، قة:" حاتـ عف يحيى بف معيف قكلو أب نقؿ ابف 

 اف مف خيار :" قاؿ أيضان ،ك "(3)  اف مدلسان ": كقاؿ، "،كذ ره ابف حباف ف  ال قات(2)ك اف  بتنا ف  الحديث

                                                           
 (.339-18/338) انظر إلى: تيذيب ال ماؿ( 1)
 (.6/38) الطبقات ال برلانظر إلى:  (2)
 (.2/103) معرفة ال قات للعجل انظر إلى:  (3)
 (.358-5/357) انظر إلى: الجرح كالتعديؿ( 4)
 (.7/93) ال قات البف حبافانظر إلى:  (5)
 (.158)/ انظر إلى: تاريخ أسما  ال قات( 6)
 (.12/142) انظر إلى: تاريخ بيداد( 7)
 (.1/666) ال اشؼانظر إلى:  (8)
 (.6/406) انظر إلى: تيذيب التيذيب( 9)
 (.363)/تقريب التيذيب انظر إلى: (10)
 (.41)/ تعريؼ أىؿ التقديسانظر إلى:  (11)
 (.229(، كانظر إلى: جامع التحصيؿ )/133)/ المراسيؿ البف أب  حاتـ :انظر إلى( 12)
 (.1/350) انظر إلى: تاريخ مكلد العلما  ككفياتيـ( 13)
 (.5/362) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ تيذيبك  ، (3/221) اإلسبلـ تاريخك  ،(5/288) النببل  أعبلـ سيرانظر ال :  (14)
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"، كذ ره (5) قة:" كنقؿ المزم عىف يحيى ٍبف مىًعيف، كالنَّسىائ  قكلييما، "(4)ال كفييف كمتقنييـ على تدليس فيو
 "،(9)العراق  زرعة"، كأبك (8)"، كالسيكط  (7)كصفو  ؿ مف ابف حبافك "، (6)الجرجان  ف  الضعفا 

 ،خزيمة بفي اكصفو بذلؾ ك  ،التدليس ي  ري  مشيكره :" "، كابف حجر، بالتدليس، كقاؿ ابف حجر(10)كالعبلئ 
اًفظي، فىًقٍيوي ال يٍكفىًة، كقاؿ أيضان ": "،كقاؿ الذىب (11)ال ال ة ه مف أصحاب المرتبةكعدٌ ، كالدارقطن  كغيره :" الحى

دي األىٍعبلـ ك اف   ير  جليؿه  فقيوه   قةه :" حجر "، كقاؿ ابفي (13)فقييان  مجتيدان   اف  قةن :" كقاؿ أيضان ، "ً (12)أىحى
ًبيبي ٍبفي (14)اإلرساؿ كالتدليس مف ال ال ة  ًمائىةو  ىاًبتو سى  أب "، كمىاتى حى نىةى ًتٍسعى عىٍشرىةى كى

 (15) ." 
 ميدىلِّسه مف ال ال ة. جليؿه   قةه فقيوه  :ُخَلَصُة القوِل فيوِ 

لو  تي خر، فترجمآ راكو  اإلسنادف  ، ف أنو أبدؿ م انوؿ تتبع  لطرؽ الحديث المختلفة تبيٌ مف خبل: تُ مْ قُ 
 بياف علة ىذا الحديث. عندكسكؼ أتحدث عف ذلؾ ، اإلسنادضمف رجاؿ 

، فاضؿ فقيوه : كرتبتو، (1066سبقت ترجمتو ف  المسألة رقـ) .َرَباٍح، واْسُمُو َأْسَمُم اَْلُقَرِشيُّ  أبيَعَطاُء ْبُن  -4
   يري اإلرساًؿ.

، َأُبو اْلَعبَّاسِ  المطَمبُ َعْبُدالمَُّو ْبُن َعبَّاِس ْبِن َعْبدِ  -5 جليؿ سبقت  اب صح بِن َىاِشٍم اْلُقَرِشيُّ اْلَياِشِميُّ
 جليؿ. اب صح(، كرتبتو 1011ترجمتو ف  مسألة رقـ )

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
 .(108/ 3) حاتـ  أب البف كالتعديؿ انظر إلى: الجرح (1)
 .(105)/  للعجل  ال قاتانظر إلى:  (2)
 .(137/ 4) حباف البف ال قاتانظر إلى:  (3)
 .(174)/  األمصار علما  مشاىيرانظر إلى:  (4)
 (.362/ 5) الرجاؿ أسما  ف  ال ماؿ انظر إلى: تيذيب (5)
 .(317/ 3) الرجاؿ ضعفا  ف  ال امؿانظر إلى:  (6)
 .(137/ 4) حباف البف قاتال انظر إلى:  (7)
 .(36)/  المدلسيف أسما انظر إلى:  (8)
 .(39)/  المدلسيفانظر إلى:  (9)
 .(105)/  التحصيؿ جامعانظر إلى:  (10)
 .(1 )/ المدلسيفانظر إلى: طبقات  (11)
 .(221/ 3) اإلسبلـانظر إلى: تاريخ  (12)
 .(307/ 1) ال اشؼانظر إلى:  (13)
 .(150)/  يذيبالت تقريبانظر إلى:  (14)
 .(316/ 6) ال برل الطبقاتانظر إلى: (15)
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  بياُن عمِل الَحِديث :ثالثاً 
 : عملٍ  ثُ الَحِديث فيِو ثَل

 : ىاألول ةُ مّ العِ 
عف عطا ، عف ابف عباس، عف ، عف حبيب، إنما يركيو سفياف": فقاؿ أبك حاتـً ، عنيا ثى الت  تحدٌ 

 .(النب  )
فركل الحديث عف  م اف راكو  يان ك فأبدؿ را، صدكؽ لو أكىاـ: كىك، ميعىاًكيىةي ٍبفي ًىشىاـو  فيوأخطأ  :تُ مْ قُ 
ٍيج ٍبفً اعف ، سفياف رى   .كىذا ىك الخطأ،(عف النب  )عف عطا ، عف ابف عباس، ، جي

ٍخلىدو الت   كطريؽ ابف جريج صحيحة؛ كل ف ليست مف ركاية سفياف ، إنما مف ركاية الضحاؾ بف مى
 ".ميعىاًكيىةي ٍبفي ًىشىاـو أخرجيا البخارم ف  صحيحو، كبيذا ي كف الكىـ مف "

 

 :الثانية ةُ مّ العِ 
 ، كى  علة ظاىرة قادحة.ًىشىاـو ميعىاًكيىةي ٍبفي ": صدكؽ لو أكىاـ كىك: فيو راكو  
 

 :الثالثةُة مّ العِ 
كا ًبالسَّمىاًع كىما  رَّحي ًدي يـٍ إالَّ إذىا صى ًبٍيبي بفي  :فيو راكياف مدلساف ًمفى المرتبًة ال ال ًة الًَّذٍيفى ال ييقبؿي حى حى

ٍيج،  ىاًبتو  أب  رى جي ًدي يما ى، كاٍبًف و ـٍ يصرٍحا بالسماًع ف  تحى ٍنعىنىا كل  قادحة. خفيةه  كى  علةه ، ذاكقٍد عى
 

  :الحكُم َعَمى إسناِد الحديثِ  :رابعاً 
ارى  ٍبفى  ميعىاًكيىةى " ألفٌ  ؛اإلسناد بيذا ضعيؼه عللًو  بيافالحديثي بعد تخريجو ك   لو  صدكؽه  "ًىشىاـو اٍلقىصَّ

 ، كحبيب كابف جريج ميدلساف مف ال ال ة كلـ يصرحا.أكىاـ
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 اْلَخاِتَمةُ 

 كالباح يف. تكصيات  للدارسيفى   إل ةً باإلضافى  ،البحثً  مف خبلؿً  إلييا لتي الت  تكصٌ  جى نتائً ا اليى تي نٍ ضمٌ  كقد
 : والتوصيات جُ النتائِ 

  :النتائج أولً 
ـى  -1 ل نو لـ ، علـ الحديث كركايتو، كذلؾ ف  بداية العصر النبكم ى لنشأةً األكل ةً اللحظى  منذي  أى شى نى  العلؿً  إف عل

 ضمف ركاية الحديث الشريؼ.ف اف ، ي ف علمان مستقبلن 
كتبعو ف  ذلؾ  (،رض  الل عنو)ىك سيدنا عمر بف الخطاب ()إف أكؿ مف ت بت لحديث رسكؿ الل  -2

 ف  ذلؾ.  بيره  سيدة عائشة باعه لف اف ل، الصحابة ال راـ
 لركاية الحديث الشريؼ ك تابتو. التقييم ى  النقدمى  بى الجانً  ؿي إف علـ العلؿ يش ِّ  -3
بنا  صرح علـ العلؿ، كتكالًت اللَّبناتي ترص فكؽ ف  ى األكل انت ليـ النكاة  لتابعيفى كا إف الصحابةى  -4

 بعضيا بعضان حتى غدا علمان ال ييستياف بو.
ًديث؛ إف علـ العلؿ بدأ بمحمد بف سيريف -5 مركران بالز ٍىًرمِّ الذم ، ألنَّو أكؿ مف اشتير بال بلـ ف  نقد الحى

عبلليا األحاديثنقد   اف يمل  على تبلمذتو أشيا  ف   .كا 
ـى إ -6 ألفَّ أحدان قبلو لـ يت لـ  ؛فيك أحد الميؤسسيف ليذا العلـ، العلؿ قد استقر عند شيٍعبىة بف الحجاج ف عل

ًديثى ؛ ذيًف ت لـ بيما شيٍعبىةقة كالشمكؿ اللٌ بالدٌ  كىك أكؿ مف فٌتش ، أصبح صناعة، كفنان على يديو كألفَّ الحى
 عف أمر المحٌد يف.

 مستقؿ    علـو  ؿكمنو تـ إبراز علـ العل، ف ال الث اليجرم ىك العصر الذىب  لتدكيف السنة النبكيةف القر إ -7
 عف غيره.

ـى  لعؿٌ  -8 ًديث ف  نكعو  النيسابكرمى  ـى الحا ً  اإلما كأيضان أكؿ مف جعلو نكعان ، خاص أكؿ مف صنؼ علؿ الحى
  ذلؾ. رفو اصطبلحان كلعلو أكؿ مف عٌ  ،مستقبلن 

طً  -9  .خفيةو، كجليةو  :أكؿى مف قسـى العلةى إلى ٍيبى البىٍيداًدمَّ يعد  إف الحافظى الخى
 الخفا  كاليمكض، كالقدح. :ف للعلة شرطيف ا نيف ىماإ -10
ًديث ت كف العلة على اصطبلحيا، كف  ىذه الحالة ينطبؽ علييا  -11 إذا اجتمع ىذاف الشرطاف ف  الحى

ًديث مع أف الظاىر السبلمة التعريؼ المشيكر للعلة مف  كنيا سببان غامضان خفيان يقد ح ف  صحة الحى
 كف  غالب الركايات ت كف قادحة.، منو

ًديث المكضكع ، الشرطيف أك  بلىما قد أحدي أما إذا في  -12 أك لـ يكجد أصبلن  ما ىك الحاؿ ف  الحى
إلى ، فِنيا حينئذ ت كف قد خرجت عف المعنى االصطبلح  أك المعنى الخاص للعلة، كالمنسكخ كنحكىما

أك ، أك علة على غير بىابيا، ةأك علة إطبلقي، كيم ننا أف نسمييا حينئذو علة بالمعنى العاـ ،خرآ معنىن 
 مقتضاىا.
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 .زرعة باعان كدكران  بيران ف  إبراز علـ العلؿ كدراستو  أب كابنو ك  حاتـو  ب إف أل -13
المدين  كغيرىما مف جيابذة  إفَّ العلةى بمعناىا الخاصِّ تبحثي ًف  أكىاـً الركاًة ال قاًت  السفيانيف كابف -14

 تبحثي ف  أكىاـً الركاًة ال قاًت كغيًر ال قاًت. كالعلةي ًبمعناىا العاِـّ ، المحد يف
كىذا الذم جعؿ علـ العلؿ يصؿ إلىى ىىًذًه ، ف  التٍَّعًليًؿ ىك التٍَّعًليؿي بالمعنى الخاصِّ  إف األصؿ -15

يابذًة لياالم انًة الع دًِّ ٍيفى كفيحكلي  ةي الرفيعًة الت  سار علييا جى  .يىـٍ الميحن
16-   ٌ ٍنيىجى اتـو كى  أب يًف اإلمامإنن  كمف خبلؿ دراست  ل تاب العلؿ تعرفتي إلى مى طىًرٍيقىًتًيمىا  أب حى ٍرعىةى كى زي

ًدٍيً يًَّة.  ف  ٍنعىًة الحى ، ًمٌما لوي عىبلقىةه بالصَّ  بياًف مكاضًع العلًة كنحًك ذلؾى
ز أك نفرؽ بينيما ىناؾ تداخبلن بينيما يجعلنا ال نميٌ  ألفٌ ؛ ييًف للعلةليس مف السيؿ أف نفرؽ بيف المعن -17

 أحيانان.
اتـو كى  أب يًف اإلمامف إ -18 ٍرعىةى  أب حى مكضكع –مف أشير مف تحد كا عف العلة بالمعنى الخاص  ييعٌداف، زي

  .معظـ السابقيف البف الصبلحك ذا ، بؿ كأكسع مف ذلؾ، ك ذا بالمعنى العاـ-الدراسة
ف انا يستخدماف  ،صراف بعض مصطلحات الحديث على استعمالو المشيكر عند المحد يفلـ يق -19

 بعض المصطلحات  المن ر ف  غير مكطنو المعركؼ عند المحد يف.
ًمٍنيا علؿي ابًف  أىمية -20 ؛ ألفَّ ىناؾى بعضان ًمٍف األحاديثحاتـو الرازمِّ ف  تخريًج بعًض  أب  يتيًب اٍلًعلىًؿ كى

تَّى ًمٍف  يتيًب الركايًة.  يثاألحادطرًؽ بعًض  ، ديٍكفى غيًرىا حى  قد انفردٍت ًبيىا ىىًذًه ال يتبي
سكا   انت ف   ،الحديث ف  إعبلؿ  يرة و  فو ليذا ال تاب قد خرج لنا بطرؽو ليأحاتـ ف  ت أب إف ابف  -21

شمكلو لطرؽ  تاب العلؿ ال بيرة بيف  تب الحديث مف خبلؿ  أىميةكمف ىنا يتبيف لنا ، السند أكف  المتف
نا  امبلن مختص الي ً تىاب كصؿى  ؿي أكٌ  يعدٌ ك  لةن أ( مس2840) ةى قرابى  ـي ضي ً تىاب يى ، فيك التعليؿ الكاسعة المختلفة

ًديث  .ف  علؿ الحى
كمعظميا كقعت العلة ف  أسانيدىا ، بلغى عىدىدي النماذًج التطبيقيًة لؤلحاديًث ف  الرسالًة  بل يف حدي ان  -22

 عليو المحد كف بيذا الصدد.  ذا يعضد ما نصَّ كى، يا ف  متكنياضكبع
الذم كقع مف ال قة  ز الكىـى الذم يميٌ  كأفٌ ؛  ما يقع مف الضعيؼ يقع أيضان مف ال قة بياف أف الكىـى  -23

 حدي و ظاىره الصحة. ألفٌ  ؛عف الكىـ الذم كقع مف الضعيؼ، صعكبة إدراؾ الكىـ الذم كقع مف ال قة
 ف  حديثو  فت كف علة قادحة كغير قادحة معان  ،ع العلؿابمختلؼ أنك  قد تقع أ  ر مف علة ف  الحديث -24

 كاحد.
ـى  -25 كأصعبو مسل ان ؛ألنو يدخؿ ف  جميع  ،مف أنكاع علكـ الحديث كأعظمو أىـ نكعو  عد  يي  العلؿً  إف عل

 قبكؿ الحديث أكرده مكقكؼ عليو.  أفٌ  إلىباإلضافة ، كىذا مما ينفرد بو، أنكاع علـك الحديث األخرل
لتخريج الحديث دكران ميمان جدان ف  بياف العلؿ بأنكاعيا؛ ألنو ال يم ف معرفة   ير مف العلؿ أك إف  -26

 إخراجيا إال بعد جمع طرؽ الحديث كمقارنتيا مع بعضيا بعضان.
(، كلـ أح ـ 18(، كاألحاديث الضعيفة)5(، كاألحاديث الحسنة)6بلغ عدد األحاديث الصحيحة) -27

 ( 1على)
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 :التوصيات: ثانياً 
َـّ المشركعي الذم  أب إ ماؿي تخريًج العلًة بالمعنى الخاص مف  تاب علًؿ ابًف  -1 ؛ حتى يت حاتـو الرَّاًزمِّ

ًدٍيً يًَّة. ًديدان إلى الم تبًة الحى  بدأتي ًبًو، لعؿَّ ذلؾى ييًضيؼي شىٍيئان جى
كالبزار،  ،بف المدين اك ، كأحمد، حاتـ أب ابف  :  تاب علؿ، العمؿ على تكزيع أميات  تب العلؿ -2

كالدارقطن  كغيرىـ مف فحكؿ المحد يف على طلبة الماجستير بأنصبةو مكحدةو ؛حتى يتـ دراستيا كفؽ 
 .مكحدو  علم ِّ  منيجو 

العمؿ على تدريب طلبة الب الكريكس على دراسة نماذج للعلة  مرحلة أكلى لدراسة علـ العلؿ ف   -3
 مرحلة الدراسات العليا.

أ نا  دراسة  تب العلؿ ف  الرسائؿ  -الخاص كالعاـ-ة ب بل المعنييفالعمؿ على التفريؽ بيف العل -4
 العلمية.

، حاتـ ف  خدمة الحديث ف  أبحاث مستقلة أب العمؿ على  تابة أبحاث خاصة ببياف جيكد ابف  -5
 .كدراسة أكسع لشخصيتو

لسؤاالت الت  كأبك زرعة خبلؿ اإلجابة عف ا تناكؿ عبارات الجرح كالتعديؿ الت   اف يذ رىا أبك حاتـ -6
 .كبياف المراد منيما ضمف اصطبلحات علما  الجرح كالتعديؿ ،مستقلة  انت تكجو ليما ف  أبحاثو 

، علييا علما  العلؿ ف  الحديث المعؿ للحديث غير الت  نصَّ  مف علةو  البحث عف أ  رى العمؿ على  -7
أشار إلييا أبك حاتـ أك بالعلة الت   - ما فعؿ أغلب الدارسيف– ما صنعت ىنا؛ حيث إنن  لـ أ تؼ 
 أبك زرعة، بؿ أضفت إلييا علبلن أخرل.
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 اْلَفَياِرُس اْلَفنِّيَّةُ 
مَّفي اآلًت ى  تىتىضى   :كى

  ٌيان.  ًفٍيًرٍستي مى تَّبىةن ميٍعجى  اٍلمىصاًدًر كاٍلمراًجًع ميرى
  مرتبةن ميعجميان. األحاديثأٍطرىاًؼ  ًفٍيًرٍستي 
  ًمٌيان مى الر   ًفٍيًرٍستي تًَّبٍيفى ميٍعجى ًمٍيفى ميرى ٍتبًة  يؿِّ كىاًة اٍلميتىٍرجى كاحدو منيـٍ ًمٍف حيثي  عى اإلشىارىًة إلىى ري

ٍرحي   .كالتٍَّعًدٍيؿي  اٍلجى
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 ِفْيِرْسُت اْلَمَصاِدِر َواْلَمرَاِجِع ُمَرتََّبًة ُمْعَجَمّياً 
 اْلُقْرآُن اْلَكِرْيُم. -

، م تبة الخانج  للنشر، القاىرة، المطلىبي حديث، للد تكر رفعت فكزم عبدال كأ ره ف  علكـً  حاتـو  أب ابف  -1
 مصر، دكف طبعة كتاريخ.

أصؿ ىذا ال تاب "رسالة ماجستير" نكقشت ف  بيداد ف  )أ ر علؿ الحديث ف  اختبلؼ الفقيا ،  -2
 ، لماىر(ـ، ك انت بِشراؼ العبلمة المحقؽ "ىاشـ جميؿ" كحصلت على درجة االمتياز23/6/1999

 .(ـ2000ىػ/1420)ى، : األكلياسيف فحؿ الييت ، دار عمار للنشر، عماف، الطبعة
عبد الل بدر الديف محمد بف عبد الل بف بيادر  ب اإلجابة لما استدر ت عائشة على الصحابة، أل -3

، أستاذ الشريعة بجامعة المطلىبي د رفعت فكزم عبد : ىػ(، تحقيؽ كتخريج794 تالزر ش  الشافع  )
 .(ـ 2001 -ىػ  1421)ى،: األكلالقاىرة، الطبعة –م تبة الخانج  : ة، الناشرالقاىر 

 تعاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخلد الشيبان  ) أب ب ر بف  ب اآلحاد كالم ان ، أل -4
: الرياض، الطبعة –دار الراية : د. باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة، الناشر: ىػ(، المحقؽ287
  (.1991ـ – ق1411)ى،األكل

عبدالعليـ : إسحاؽ، تحقيؽ أب أحكاؿ الرجاؿ، إلبراىيـ بف يعقكب بف إسحاؽ السعدم الجكزجان ،  -5
 حديث أ ادم ، فيصؿ آباد، با ستاف، دكف طبعة كتاريخ.: عبدالعظيـ البىستكم، دار النشر

 تالفدا  إسماعيؿ بف عمر بف   ير القرش  البصرم  ـ الدمشق  ) ب اختصار علكـ الحديث، أل -6
ال انية، : لبناف، الطبعة –دار ال تب العلمية، بيركت : أحمد محمد شا ر، الناشر: ىػ(، المحقؽ774

 التاريخ بدكف.
لمحمد بف عل  الشك ان ، الم تبة التجارية بم ة الم رمة لمحمد  ،ارشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ علـ األصكؿ -7

 ـ(.1993البدرم ،الطبعة األكلى )
يعلى الخليل ، خليؿ بف عبدالل بف أحمد بف إبراىيـ بف الخليؿ  ب حديث، ألاإلرشاد ف  معرفة علما  ال -8

 . (ق1409) ى،: األكلد. محمد سعيد عمر إدريس، م تبة الرشد، الرياض، الطبعة: القزكين ، تحقيؽ
البر بف عاصـ النمرم  عمر يكسؼ بف عبدالل بف محمد بف عبد  االستيعاب ف  معرفة األصحاب، ألب -9

 (.ـ1992ىػ/ 1412)ى،: األكلعل  محمد البجاكم، دار الجيؿ، بيركت، الطبعة: حقيؽالقرطب ، ت
ال ـر محمد بف محمد بف عبد ال ريـ بف  أب الحسف عل  بف  ب أسد اليابة ف  معرفة الصحابة، أل -10

عل  محمد معكض كعادؿ أحمد عبد : عبد الكاحد الشيبان  الجزرم، عزالديف ابف األ ير، تحقيؽ
 .(ـ1994ىػ/1415)ى،: األكلر ال تب العلمية، بيركت، لبناف، الطبعةالمكجكد، دا

الفضؿ أحمد بف عل  بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلن ،  ب اإلصابة ف  تمييز الصحابة، أل -11
ى، : األكلعادؿ أحمد عبد المكجكد كعلى محمد معكض، دار ال تب العلمية، بيركت، الطبعة: تحقيؽ

 .(ىػ1415)
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الفضؿ محمد بف طاىر بف  ب لئلماـ الدارقطن ، أل ()كاألفراد مف حديث رسكؿ اللائب أطراؼ الير  -12
محمكد نصار كالسيد : ىػ(، تحقيؽ507 تعل  بف أحمد المقدس  الشيبان ، المعركؼ بابف القيسران  )

 .(ـ1998ىػ/1419)ى، : األكليكسؼ، دار ال تب العلمية، بيركت، الطبعة
ىػ(، 1396 تبف محمد بف عل  بف فارس، الزر ل  الدمشق  ) األعبلـ، لخير الديف بف محمكد -13

 .(ـ 2002)أيار / مايك  -الخامسة عشر :" دار العلـ للمبلييف، الطبعة: الناشر
الكفا إبراىيـ بف محمد بف خليؿ  أب االغتباط بمف رم  مف الركاة باالختبلط، لبرىاف الديف الحلب   -14

عبل الديف عل  رضا، كسمى تحقيقو )نياية االغتباط : ؽالطرابلس  الشافع  سبط ابف العجم ، تحقي
بمف رم  مف الركاة باالختبلط( كىك دارسة كتحقيؽ كزيادات ف  التراجـ على ال تاب، دار الحديث، 

 .(ـ1988)ى، : األكلالقاىرة، الطبعة
م إ ماؿ تيذيب ال ماؿ ف  أسما  الرجاؿ، لميلطام بف قليج بف عبدالل الب جرم المصرم الح ر  -15

أبك محمد أسامة بف  -أبك عبدالرحمف عادؿ بف محمد : الحنف ، أبك عبدالل، عبل  الديف، تحقيؽ
 .(ـ 2001/  ىػ1422)ى،: األكلإبراىيـ، الفاركؽ الحدي ة للطباعة كالنشر، الطبعة

أحمد شا ر، : الفضؿ زيف الديف عبدالرحيـ بف الحسيف العراق ، تحقيؽ أب ألفية الحديث للحافظ  -16
ة ضمف شرح فتح المييث للمؤلؼ نفسو اآلت  ف  حرؼ الفا ، عالـ ال تب، بيركت، لبناف، مطبكع

 .(ـ1988ق/1408)الطبعة ال انية،
الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف  ب التبصرة كالتذ رة ف  علـك الحديث، أل ألفية العراق  المسماة بػ: -17

الد تكر عبد : ىػ(، قدـ ليا كراجعيا806 تب ر بف إبراىيـ العراق  ) أب الحسيف بف عبد الرحمف بف 
م تبة دار المنياج للنشر كالتكزيع، : العرب  الدائز الفرياط ، الناشر:" ال ريـ الخضير، تحقيؽ كدراسة

 .(ىػ 1428)ال انية،: الممل ة العربية السعكدية، الطبعة -الرياض 
:" سعد، تحقيؽ أب م، األنساب، لعبدال ريـ بف محمد بف منصكر التميم  السمعان  المركز  -18

: مان  كغيره، مجلس دائرة المعارؼ الع مانية، حيدر آباد، الطبعةاليعبدالرحمف بف يحيى المعلم  
 .(ـ1962ىػ/ 1382)ى،األكل

عبدالل : الفدا  إسماعيؿ بف عمر بف   ير القرش  البصرم  ـ الدمشق ، تحقيؽ ب البداية كالنياية، أل -19
 )ى،: األكلللطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف، الطبعة بف عبدالمحسف التر  ، دار ىجر

 .(ـ1997ىػ/1418
من  اليالبدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع، لمحمد بف عل  بف محمد بف عبد الل الشك ان   -20

 بدكف.: بيركت، الطبعة –دار المعرفة : ىػ(، الناشر1250 ت)
 البيدادم التميم  داىر بف محمد بف الحارث محمد الحارث، ألب  مسند زكائد عف الباحث بيية -21

 بف ب ر أب  بف عل  الديف نكر الحسف أبك: ، المنتق (ىػ282 ت) أسامة أب  بابف المعركؼ الخصيب
 خدمة مر ز: البا رم، الناشر صالح أحمد حسيف. د: تحقؽ ،(ىػ 807 ت) اليي م  ب ر أب  بف سليماف
 .ـ(1992 – ق1413األكلى،): ، الطبعةالمنكرة المدينة - النبكية كالسيرة السنة
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الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف  ب ، ألاألكؿالتاج الم لؿ مف جكاىر مآ ر الطراز اآلخر ك  -22
كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، : ىػ(، الناشر1307 تعل  ابف لطؼ الل الحسين  البخارم الًقنَّكج  )

 .(ـ 2007 -ىػ  1428)ى،: األكلقطر، الطبعة
ز ريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد  ب ريخ ابف معيف )ركاية الدكرم(، ألتا -23

حيا  التراث : د. أحمد محمد نكر سيؼ، الناشر: الرحمف المرم بالكال ، تحقيؽ مر ز البحث العلم  كا 
 .(ـ1979ق/1399)ى،: األكلاإلسبلم ، م ة الم رمة، الطبعة

ز ريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف  ب الدارم (، ألتاريخ ابف معيف )ركاية ع ماف  -24
دمشؽ، دكف طبعة  -د. أحمد محمد نكر سيؼ، دار المأمكف للتراث : عبد الرحمف المرم بالكال ، تحقيؽ

 كتاريخ.
زرعة  أب زرعة الدمشق ، لعبدالرحمف بف عمرك بف عبدالل بف صفكاف النصرم المشيكر ب أب تاريخ  -25

ش رالل نعمة الل القكجان  )أصؿ : الميمكف بف راشد، تحقيؽ : أب الملقب بشيخ الشباب، ركايةالدمشق  
 مجمع اللية العربية، دمشؽ، دكف طبعة كتاريخ.: بيداد(، الناشر -ال تاب رسالة ماجستير ب لية اآلداب 

بف أزداذ حفص عمر بف أحمد بف ع ماف بف أحمد بف محمد بف أيكب  ب تاريخ أسما  ال قات، أل -26
: الدار السلفية، ال كيت، الطبعة: صبح  السامرائ ، الناشر: البيدادم المعركؼ بػابف شاىيف، تحقيؽ

 .(ـ1984ق/1404)ى،األكل
حفص عمر بف أحمد بف ع ماف بف أحمد بف محمد بف أيكب  ب ، ألفابيكال ذتاريخ أسما  الضعفا   -27

ى، : األكلدالرحيـ محمد أحمد القشقرم، الطبعةعب: بف أزداذ البيدادم المعركؼ بػابف شاىيف، تحقيؽ
 .(ـ1989ىػ/1409)
نعيـ أحمد بف عبدالل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبيان ،  ب تاريخ أصبياف، أل -28

 .(ـ1990)ى، :" األكلسيد  سركم حسف، دار ال تب العلمية، بيركت، الطبعة:" تحقيؽ
فيات المشاىير كىاأل -29 عبدالل محمد بف أحمد بف ع ماف بف  أب عبلـ، لشمس الديف تاريخ اإلسبلـ كىكى

 .(ـ2003)ى،: األكلالد تكر بشار عٌكاد معركؼ، دار اليرب اإلسبلم ، الطبعة: قىاٍيماز الذىب ، تحقيؽ
عبدالل، دائرة المعارؼ  أب التاريخ ال بير، لمحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المييرة البخارم،  -30

 الد ف، دكف طبعة كتاريخ. -باد الع مانية، حيدر آ
د. : ب ر أحمد بف عل  بف  ابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البيدادم، المحقؽ ب تاريخ بيداد، أل -31

 .(ـ2002ىػ/1422)ى،: األكلبشار عكاد معركؼ، دار اليرب اإلسبلم ، بيركت، الطبعة
عمرك بف :  ر، تحقيؽالل المعركؼ بابف عسا القاسـ عل  بف الحسف بف ىبة ب تاريخ دمشؽ، أل -32

 .(ـ1995ىػ/1415)غرامة العمركم، دار الف ر للطباعة كالنشر كالتكزيع،
سليماف محمد بف عبدالل بف أحمد بف ربيعة بف سليماف بف خالد  ب تاريخ مكلد العلما  ككفياتيـ، أل -33

: رياض، الطبعةد. عبدالل أحمد سليماف الحمد، دار العاصمة، ال: بف عبدالرحمف بف زبر الربع ، تحقيؽ
 .(ق1410)ى،األكل



  

132 
 

 : أب ب ر، جبلؿ الديف السيكط ، تحقيؽ أب تدريب الراكم ف  شرح تقريب النكاكم، لعبدالرحمف بف  -34
 ، دار طيبة، الرياض، دكف طبعة كتاريخ.ب اقتيبة نظر محمد الفاري

ر بف عل  الفضؿ محمد بف طاى ب تذ رة الحفاظ )أطراؼ أحاديث  تاب المجركحيف البف حباف(، أل -35
حمدم عبدالمجيد السلف ، دار الصميع  للنشر كالتكزيع، الرياض، : بف أحمد المقدس  الشيبان ، تحقيؽ

 .(ـ1994ىػ/1415 )ى،: األكلالطبعة
عبدالل محمد بف أحمد بف ع ماف بف قىاٍيماز الذىب ، دار ال تب  أب تذ رة الحفاظ، لشمس الديف  -36

 (.ـ1998 -ىػ1419)ى،كل: األالعلمية، بيركت، لبناف، الطبعة
حفص عمر بف أحمد البيدادم المعركؼ بػ ابف  ب الترغيب ف  فضائؿ األعماؿ ك كاب ذلؾ، أل -37

 –دار ال تب العلمية، بيركت : محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ، الناشر: ىػ(، تحقيؽ385 تشاىيف )
 .(ـ 2004 -ىػ  1424)ى،: األكللبناف، الطبعة

أحمد بف شعيب بف عل  النسائ  كذ ر المدلسيف )كغير ذلؾ مف  عبد الرحمف أب تسمية مشايخ  -38
الشريؼ : ىػ(، المحقؽ303 تعبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عل  الخراسان ، النسائ  ) ب الفكائد(، أل

 .(ىػ1423)ى : األكلم ة الم رمة، الطبعة -دار عالـ الفكائد : حاتـ بف عارؼ العكن ، الناشر
الفضؿ أحمد بف عل  بف محمد بف أحمد بف حجر  ب اؿ األئمة األربعة، ألتعجيؿ المنفعة بزكائد رج -39

 .(ـ1994)ى،:" األكلد. إ راـ الل إمداد الحؽ، دار البشائر، بيركت، الطبعة: العسقبلن ، تحقيؽ
الفضؿ أحمد بف عل  بف محمد بف أحمد  ب تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، أل -40

ى، :" األكلد. عاصـ بف عبدالل القريكت ، م تبة المنار، عماف، الطبعة: تحقيؽبف حجر العسقبلن ، 
 .(ـ1983ق/1403)
محمد :" الفضؿ أحمد بف عل  بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلن ، تحقيؽ ب تقريب التيذيب، أل -41

 .(ـ1986ق/1406 )ى،: األكلعكامة، دار الرشيد، سكريا، الطبعة
 يب الراكم السابؽ ذ ره ف  حرؼ التا  نفسو.تقريب النككم مطبكع ضمف تدر  -42
الفضؿ زيف الديف عبدالرحيـ بف الحسيف بف  ب التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابف الصبلح، أل -43

محمد عبد : عبدالرحمف محمد ع ماف، الناشر: ب ر بف إبراىيـ العراق ، تحقيؽ أب عبدالرحمف بف 
 .(ـ1969ىػ/1389)ى،: األكللمنكرة، الطبعةالمحسف ال تب  صاحب الم تبة السلفية بالمدينة ا

ٍرح ف  التٍَّ ميؿ -44 ٍعًرفة كالتٍَّعًديؿ الجى عفا  ال ِّقىات كمى اًىيؿ، كالض   بف عمر بف إسماعيؿ الفدا  ألب  كالمجى
 نعماف، آؿ سالـ بف محمد بف شادم. د: كتحقيؽ دراسة ،(ىػ774 ت) الدمشق   ـ البصرم القرش    ير

 األكلى،: الطبعة، اليمف كالترجمة، التراث كتحقيؽ اإلسبلمية كالدراسات للبحكث فالنعما مر ز: الناشر
 (.ـ 2011 - ىػ 1432)
 أحمد بف محمد بف عل  بف أحمد الفضؿ ال بير، ألب  الرافع  أحاديث تخريج ف  الحبير التلخيص -45

-ق1419) لىاألك  الطبعة: العلمية، الطبعة ال تب دار: ، الناشر(ىػ852 ت) العسقبلن  حجر بف
 . ـ(1989
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د. محمد مصطفى األعظم ، : الحسف القشيرم النيسابكرم، تحقيؽ أب التمييز، لمسلـ بف الحجاج  -46
 .(ق1410)ال ال ة، : م تبة ال ك ر، المربع، السعكدية، الطبعة

 744 ت) الحنبل  اليادم عبد بف أحمد بف محمد الديف التعليؽ، لشمس أحاديث ف  التحقيؽ تنقيح -47
 – السلؼ أضكا : النشر الخبان ، دار ناصر بف العزيز كعبد الل جاد بف محمد بف سام : يؽ، تحق(ىػ

 ـ(. 2007 - ىػ 1428) األكلى،: الرياض، الطبعة
اًمع شىٍرحي  التَّنكيري  -48 ًييًر، الجى   ـ ال حبلن  الحسن ، محمد بف صبلح بف إسماعيؿ بف لمحمد الصَّ

 إسحاؽ محمَّد. د: تحقؽ ،(ىػ1182 ت) باألمير  أسبلفو ركؼالمع الديف، عز إبراىيـ، أبك الصنعان ،
 (.ـ 2011 - ىػ 1432) األكلى،: الطبعة الرياض، السبلـ، دار م تبة: الناشر إبراىيـ، محمَّد

الفضؿ أحمد بف عل  بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلن ، مطبعة دائرة  ب تيذيب التيذيب، أل -49
 .(ىػ1326)ى،األكلالطبعة  :المعارؼ النظامية، اليند، الطبعة

الحجاج، جماؿ الديف بف  أب تيذيب ال ماؿ ف  أسما  الرجاؿ، ليكسؼ بف عبدالرحمف بف يكسؼ،  -50
مؤسسة الرسالة، : د. بشار عكاد معركؼ، الناشر: محمد القضاع  ال لب  المزم، تحقيؽ أب الز   

 .(ـ1980ق/1400)ى،: األكلبيركت، الطبعة
 ر، لطاىر بف صالح )أك محمد صالح( بف أحمد بف مكىب، السمعكن  تكجيو النظر إلى أصكؿ األ -51

، تحقيؽ : غدة، م تبة المطبكعات اإلسبلمية، حلب، الطبعة أب عبدالفتاح : الجزائرم،  ـ الدمشق  
 .(ـ1995 -ىػ 1416)ى،األكل

ٍعبدى، التميم ،  -52 رم ، البيست ، حاتـ، الدا أب ال قات، لمحمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
 .(ـ1973/ ى1393)ى،: األكلدائرة المعارؼ الع مانية، حيدر آباد الد ف، اليند، الطبعة

سعيد خليؿ بف  ي لدم بف عبدالل الدمشق   أب جامع التحصيؿ ف  أح اـ المراسيؿ، لصبلح الديف  -53
 .(ـ1986ق/1407)ال انية،: حمدم عبدالمجيد السلف ، عالـ ال تب، بيركت، الطبعة: العبلئ ، تحقيؽ

 )ى،: األكلالجامع ف  العلؿ كالفكائد، للد تكر ماىر ياسيف الفحؿ، دار ابف الجكزم، السعكدية، الطبعة -54
 .(ق1431

ب ر أحمد بف عل  بف  ابت بف أحمد بف ميدم الخطيب  ب الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع، أل -55
 ياض، دكف طبعة كتاريخ.د. محمكد الطحاف، م تبة المعارؼ، الر : البيدادم، تحقيؽ

محمد عبدالرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميم ، الحنظل ، الرازم  ب الجرح كالتعديؿ، أل -56
حاتـ، دائرة المعارؼ الع مانية، بحيدر آباد الد ف، اليند، كدار إحيا  التراث العرب ، بيركت،  أب ابف 

 .(ـ1952ىػ/1271)ى،األكل :الطبعة
رمزم منير : ىػ(، المحقؽ321 تب ر محمد بف الحسف بف دريد األزدم ) ب جميرة اللية، أل -57

 .(ـ1987)ى،: األكلبيركت، الطبعة –دار العلـ للمبلييف :" بعلب  ، الناشر
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عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخلد  أب ب ر بف  ب عاصـ، أل أب الجياد البف  -58
 -م تبة العلكـ كالح ـ : اشد الجميد، الناشرمساعد بف سليماف الر : ىػ(، المحقؽ287 تالشيبان  )

 .ق(1409)ى،: األكلالمدينة المنكرة، الطبعة
عمر عل  بف عبدالل بف شديد الصياح المطيرم،  ب جيكد المحد يف ف  بياف علؿ الحديث، أل -59

اب مجمع الملؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ بالمدينة المنكرة، دكف طبعة كتاريخ، قدـ ىذا ال ت: الناشر
 .(ق1425)ف  األصؿ بح ان لندكة عناية للممل ة العربية السعكدية بالسنة كالسيرة النبكية عاـ

، للشيخ محمد بف محمد بف عل  الفارس  المشيكر ()جكاىر األصكؿ ف  علـ حديث الرسكؿ  -60
، الدار السلفية: القاض  أطير المبار فكرم، الناشر ال المع : أب ق(، تحقيؽ837بفصيح اليركم )ت

 اليند، دكف طبعة كتاريخ.
الجكاىر كالدرر ف  ترجمة شيخ اإلسبلـ ابف حجر، لشمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف  -61

إبراىيـ باجس عبد المجيد، : ىػ(، المحقؽ902 تب ر بف ع ماف بف محمد السخاكم ) أب بف محمد بف 
 1999 -ىػ  1419 )ى،: األكلف، الطبعةلبنا –دار ابف حـز للطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت : الناشر

 .(ـ
 تالحسف، نكرالديف السندم ) أب حاشية السندم على سنف ابف ماجو، لمحمد بف عبداليادم التتكم،  -62

 ىػ(، دار الجيؿ، بيركت، دكف طبعة كتاريخ.1138
، غانـالحديث المن ر عند ابك حاتـ الرازم دراسة تطبيقية مف خبلؿ  تاب العلؿ البنو، لقاسـ محمد  -63

سبلمية بجامعة جرش ف  الممل ة األردنية جامعة اإلكأحمد محمد عبدالل، كىك بحث مح ـ ف  مجلة ال
 .(ـ2004):الياشمية تاريخ النشر

 تب ر، جبلؿ الديف السيكط  ) أب حسف المحاضرة ف  تاريخ مصر كالقاىرة، لعبد الرحمف بف  -64
الحلب   ب اعيسى الب -دار إحيا  ال تب العربية : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الناشر: ىػ(، المحقؽ911

 .( ـ 1967 -ىػ  1387)ى: األكلمصر، الطبعة –كشر اه 
خبلصة تذىيب تيذيب ال ماؿ ف  أسما  الرجاؿ )كعليو إتحاؼ الخاصة بتصحيح الخبلصة للعبلمة  -65

الخير بف عبد  أب الحافظ البارع عل  بف صبلح الديف ال ك بان  الصنعان (، ألحمد بف عبد الل بف 
غدة،  أب عبدالفتاح : ىػ(، تحقيؽ923من ، صف  الديف )ت بعد اليالعليـ الخزرج  األنصارم الساعدم 

 .(ىػ1416)الخامسة،: م تب المطبكعات اإلسبلمية، دار البشائر، حلب، بيركت، الطبعة
 تالطبران  )الدعا  للطبران ، لسليماف بف أحمد بف أيكب بف مطير اللخم  الشام ، أبك القاسـ  -66

: بيركت، الطبعة –دار ال تب العلمية : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: ىػ(، المحقؽ360
 .ق(1413)ى،األكل

كيىو )ت أب رجاؿ صحيح مسلـ، ألحمد بف عل  بف محمد بف إبراىيـ،  -67 ىػ(، 428ب ر ابف مىٍنجي
 .(ق1407)ى، : األكلعبدالل اللي  ، دار المعرفة، بيركت، الطبعة: تحقيؽ
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رسالة الد تكراه، لمحمد بف تر   التر   ف  تحقيؽ جز  مف  تاب علؿ الحديث للحافظ عبدالرحمف  -68
 .(ق1419)حاتـ الرازم، طبعة أب بف 

الرسالة المستطرفة لبياف مشيكر  تب السنة المشرفة، لئلماـ محمد بف جعفر ال تان ، دار البشائر  -69
 .(ـ1993ق/1414)اإلسبلمية، بيركت، لبناف، الطبعة الخامسة،

الركض الدان  )المعجـ الصيير(، لسليماف بف أحمد بف أيكب بف مطير اللخم  الشام ، أبك القاسـ  -70
الم تب اإلسبلم  ، دار : محمد ش كر محمكد الحاج أمرير، الناشر: ىػ(، المحقؽ360 تالطبران  )

 .ـ(1985 – ق1405)ى،: األكلبيركت ، عماف، الطبعة -عمار 
حاج  »كبػ «  اتب جلب »بقات الفحكؿ، مصطفى بف عبد الل المعركؼ بػ سلـ الكصكؿ إلى ط -71

أ مؿ الديف إحساف : محمكد عبد القادر األرناؤكط، إشراؼ كتقديـ: ىػ(، المحقؽ 1067 ت« )خليفة
م تبة إرسي ا، : صبلح الديف أكييكر، الناشر: صالح سعداكم صالح، إعداد الفيارس: أكغل ، تدقيؽ

 .(ـ 2010): عاـ النشر تر يا، –إستانبكؿ 
ىػ(، 287 تعاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخلد الشيبان  ) أب ب ر بف  ب السنة، أل -72

 .ق(1400)ى،: األكلبيركت، الطبعة –الم تب اإلسبلم  : محمد ناصر الديف األلبان ، الناشر:" المحقؽ
: و يزيد، تحقيؽأبيكين ، كماجة اسـ عبدالل محمد بف يزيد القز  أب سنف ابف ماجو، للحافظ ابف ماجو  -73

 .(ـ1975ق/1395)محمد فؤاد عبدالباق ، دار إحيا  التراث العرب ، بدكف طبعة،
داكد سليماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم  ب داكد، أل أب سنف  -74

 ية، دكف طبعة كتاريخ.محمد محي  الديف عبدالحميد، دار إحيا  السنة النبك : السًِّجٍستان ، تحقيؽ
: عيسى، تحقيؽ أب سنف الترمذم، لمحمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم،  -75

براىيـ عطكة عكض المدرس ف  األزىر 3(، كمحمد فؤاد عبد الباق  )جػ 2، 1أحمد محمد شا ر )جػ  (، كا 
 )ال انية،:  ، مصر، الطبعةالحلب اب البشر ة م تبة كمطبعة مصطفى : (، الناشر5، 4الشريؼ )جػ 

 .(ـ1975ىػ/ 1395
الحسف عل  بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار  ب سنف الدارقطن ، أل -76

الل، كأحمد  شعيب األرنؤكط، كحسف عبدالمنعـ شلب ، كعبداللطيؼ حرز:" البيدادم الدارقطن ، تحقيؽ
 .(ـ2004ىػ/1424)ى،: األكلةبرىكـ، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، الطبع

: عبدالرحمف أحمد بف شعيب بف عل  الخراسان ، النسائ ، تحقيؽ ب السنف الصيرل للنسائ ، أل -77
 .(ـ1986ق/1406)ال انية،: غدة، م تب المطبكعات اإلسبلمية، حلب، الطبعة أب عبدالفتاح 

ٍكًجردم الخر  -78 ٍسرى ب ر البييق ،  أب اسان ، السنف ال برل، ألحمد بف الحسيف بف عل  بف مكسى الخي
 .(ـ2003ىػ/1424)ال ال ة،: محمد عبدالقادر عطا، دار ال تب العلمية، بيركت، لبنات، الطبعة: تحقيؽ

حسف : عبدالرحمف أحمد بف شعيب بف عل  الخراسان ، النسائ ، تحقيؽ أب السنف ال برل، للحافظ  -79
 .(ـ2001ىػ/1421)ى،: األكلعبدالمنعـ شلب ، مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة
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ز ريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبدالرحمف المرم  ب ، ألسؤاالت ابف الجنيد -80
ى، : األكلأحمد محمد نكر سيؼ، م تبة الدار، المدينة المنكرة، الطبعة: بالكال ، تحقيؽ

 .(ـ1988ىػ/1408)
 أب بف محمد بف أحمد بف غالب،  سؤاالت أبى ب ر البرقان  للدارقطن  ف  الجرح كالتعديؿ، ألحمد -81

مجدم السيد إبراىيـ، م تبة القرآف للطبع كالنشر كالتكزيع، دكف طبعة : ب ر المعركؼ بالبرقان ، تحقيؽ
 كتاريخ.

عبدالل أحمد بف محمد بف  ب داكد لئلماـ أحمد بف حنبؿ ف  جرح الركاة كتعديليـ، أل أب سؤاالت  -82
د. زياد محمد منصكر، م تبة العلكـ كالح ـ، المدينة المنكرة، : ؽحنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيبان ، تحقي

 .(ق1414)ى، : األكلالطبعة
داكد سليماف بف األشعث  ب عبيد اآلجرم أبا داكد السجستان  ف  الجرح كالتعديؿ، أل أب سؤاالت  -83

 :، الناشرمحمد عل  قاسـ العمرم: بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السًِّجٍستان ، تحقيؽ
: عمادة البحث العلم  بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، الممل ة العربية السعكدية، الطبعة

 .(ـ1983ىػ/1403)ى،األكل
زرعة  أب الل بف عبدال ريـ  زرعة الرازم كمعو  تاب أسام  الضعفا ، لعبيد ب سؤاالت البرذع  أل -84

: ، الفاركؽ الحدي ة للطباعة كالنشر، القاىرة، الطبعةأبك عمر محمد بف عل  األزىرم: الرازم، المحقؽ
 . (ـ2009)ى،األكل

الحسف عل  بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف  ب سؤاالت الحا ـ النيسابكرم للدارقطن ، أل -85
د. مكفؽ بف عبدالل بف عبدالقادر، م تبة المعارؼ، : النعماف بف دينار البيدادم الدارقطن ، تحقيؽ

 .(ـ1984ق/1404 )ى،: األكلطبعةالرياض، ال
سؤاالت السلم  للدارقطن ، لمحمد بف الحسيف بف محمد بف مكسى بف خالد بف سالـ النيسابكرم،  -86

فريؽ مف الباح يف بِشراؼ كعناية د. سعد بف عبد الل الحميد ك د. : عبدالرحمف السلم ، تحقيؽ أب 
 .(ق1427)ى،: األكلخالد بف عبد الرحمف الجريس ، الطبعة

القاسـ حمزة بف يكسؼ بف إبراىيـ السيم  القرش   ب سؤاالت حمزة بف يكسؼ السيم ، أل -87
: مكفؽ بف عبدالل بف عبدالقادر، م تبة المعارؼ، الرياض، الطبعة: الجرجان ، تحقيؽ

 .(ـ1984ق/1404)ى،األكل
عدم بالكال  شيبة لعل  بف المدين ، لعل  بف عبدالل بف جعفر الس أب سؤاالت محمد بف ع ماف بف  -88

: مكفؽ عبدالل عبدالقادر، م تبة المعارؼ، الرياض، الطبعة: المدين ، البصرم، أبك الحسف، تحقيؽ
 .(ق1404)ى،األكل

عبدالل  أب سؤاالت مسعكد بف عل  السجزم )مع أسئلة البيدادييف عف أحكاؿ الركاة( لئلماـ الحافظ  -89
الحا ـ محمد بف عبدالل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ  عبدالل ب محمد بف عبدالل الحا ـ النيسابكرم، أل
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مكفؽ بف عبدالل بف عبدالقادر، دار : بف الح ـ الضب  الطيمان  النيسابكرم المعركؼ بابف البيع، تحقيؽ
 .(ـ1988ىػ، 1408)ى،: األكلاليرب اإلسبلم ، بيركت، الطبعة

 :بف ع ماف بف قىاٍيماز الذىب ، تحقيؽ عبدالل محمد بف أحمد أب سير أعبلـ النببل ، لشمس الديف  -90
ىػ/ 1405)ال ال ة،: مجمكعة مف المحققيف بِشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة، الطبعة

 .(ـ1985
سير السلؼ الصالحيف إلسماعيؿ بف محمد األصبيان ، إلسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف عل   -91

د.  ـر بف : ىػ(، تحقيؽ535 ت، الملقب بقكاـ السنة )القرش  الطليح  التيم  األصبيان ، أبك القاسـ
 دار الراية للنشر كالتكزيع، الرياض.: حلم  بف فرحات بف أحمد، الناشر

شذرات الذىب ف  أخبار مف ذىب، لعبد الح  بف أحمد بف محمد ابف العماد العى رم الحنبل ، أبك  -92
دار ابف  :عبد القادر األرناؤكط، الناشر :محمكد األرناؤكط، خرج أحادي و: ىػ(، حققو1089 تالفبلح )

 .(ـ 1986 -ىػ  1406)ى،: األكلبيركت، الطبعة –  ير، دمشؽ 
شرح ابف عقيؿ على ألفية ابف مالؾ، للقاض  ابف عقيؿ، عبدالل بف عبدالرحمف العقيل  اليمدان   -93

 ريخ.محمد محي  الديف عبدالحميد، الطبعة ال انية، بدكف تا: ىػ(، تحقيؽ769المصرم )ت
شرح المنظكمة البيقكنية، للشيخ محمد الزرقان  مع حاشية الشيخ عطية األجيكرم على شرح  -94

 الحلب  كشر اه، دكف طبعة كتاريخ. ب االزرقان ، مطبعة دار إحيا  ال تب العربية، عيسى الب
جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبدالملؾ بف سلمة األزدم الحجرم  ب شرح مش ؿ اآل ار، أل -95

: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، الطبعة:" مصرم المعركؼ بالطحاكم، تحقيؽال
 .(ـ1494ىػ/1415)ى،األكل

جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبدالملؾ بف سلمة األزدم الحجرم  ب شرح معان  اآل ار، أل -96
علما  محمد زىرم النجار كمحمد سيد جادالحؽ مف :" ىػ(، تحقيؽ321المصرم المعركؼ بالطحاكم )ت

 .(ـ1994ىػ/1414)ى،:" األكلاألزىر الشريؼ، عالـ ال تب، الطبعة
ٍكًجردم الخراسان ،  -97 ٍسرى ب ر البييق   أب شعب اإليماف، ألحمد بف الحسيف بف عل  بف مكسى الخي

د. عبدالعل  عبدالحميد حامد، م تبة الرشد للنشر كالتكزيع، الرياض، كالدار : ىػ(، تحقيؽ458)ت
 .(ـ2003ىػ/1423)ى،: األكلباليند، الطبعة السلفية، مكمبام،

ىػ(، 281 تالدنيا ) أب ب ر عبد الل بف محمد القرش  المعركؼ بابف  ب الصبر كال كاب عليو، أل -98
، بيركت : محمد خير رمضاف يكسؼ، الناشر: تحقيؽ ىػ  1418)ى،: األكللبناف، الطبعة –دار ابف حـز

 .(ـ 1997 -
مد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ البخارم، دار ال تب العلمية، بيركت، عبدالل مح ب صحيح البخارم، أل -99

 .(ـ2009)الطبعة السادسة )لكناف(،
الحسيف مسلـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم، دار الف ر، بيركت،  ب صحيح مسلـ بشرح النككم، أل -100

 لبناف، دكف طبعة كتاريخ.
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دار المين  للنشر : بكرم، الناشرالحسيف مسلـ بف الحجاج القشيرم النيسا ب صحيح مسلـ، أل -101
، بيركت، الطبعة   .(ـ1998ق/1419)ى،األكلكالتكزيع، الرياض، كدار ابف حـز

ىػ(، 322جعفر محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد العقيل  الم   )ت ب الضعفا  ال بير، أل -102
 .(ـ1984ػ/ى1404)ى،: األكلعبدالمعط  أميف قلعج ، دار الم تبة العلمية، بيركت، الطبعة: تحقيؽ

الحسف عل  بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف  ب الضعفا  كالمترك كف، أل -103
د. عبدالرحيـ محمد القشقرم، مجلة الجامعة اإلسبلمية، المدينة : دينار البيدادم الدارقطن ، تحقيؽ

 المنكرة، دكف طبعة كتاريخ.
: بف عل  الخراسان ، النسائ ، تحقيؽ عبدالرحمف أحمد بف شعيب ب الضعفا  كالمترك كف، أل -104

 .(ىػ1396)ى،: األكلمحمكد إبراىيـ زايد، دار الكع ، حلب، الطبعة
ىػ(، 597 الفرج عبد الرحمف بف عل  بف محمد الجكزم )ت أب الضعفا  كالمترك كف، لجماؿ الديف  -105

 .(ق1406)ى،: األكلعبدالل القاض ، دار ال تب العلمية، بيركت، الطبعة: تحقيؽ
دار ال تب العلمية، : ب ر، جبلؿ الديف السيكط ، الناشر أب بقات الحفاظ، لعبدالرحمف بف ط -106

 .(ـ1994ق/1414)ال انية،: بيركت، الطبعة
محمد حامد : ىػ(، المحقؽ526 تيعلى، محمد بف محمد ) أب الحسيف ابف  ب طبقات الحنابلة أل -107

 بدكف.: بيركت الطبعة –دار المعرفة : الفق ، الناشر
د. : ىػ(، المحقؽ771 تات الشافعية ال برل، لتاج الديف عبد الكىاب بف تق  الديف السب   )طبق -108

: ىجر للطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة: محمكد محمد الطناح  د. عبد الفتاح محمد الحلك، الناشر
 ىػ.1413ال انية، 

البصرم، البيدادم المعركؼ  عبدالل محمد بف سعد بف منيع الياشم  بالكال ، ب الطبقات ال برل، أل -109
: محمد عبدالقادر عطا، دار ال تب العلمية، بيركت، الطبعة: بابف سعد، تحقيؽ

 .(ـ1990ىػ/1410)ى،األكل
، حاتـ الرازم أب دراسة نظرية كنماذج تطبيقية مف علؿ ابف –العلة بمعناىا العاـ عند المحد يف  -110

زىر ير نكقشت ف  جامعة األرسالة ماجستكى  عبارة عف ، للباحث مصطفى محمد نجـ
 .(ـ2018ىػ/1439)غزة،

سفياف مصطفى باحك، دار الضيا ، طنطا، مصر، دكف  أب العلة كأجناسيا عند المحد يف، للشيخ  -111
 طبعة كتاريخ.

عيسى،  أب علؿ الترمذم ال بير، لمحمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم،  -112
اط  النكرم، كمحمكد الصعيدم، عالـ ال تب، كم تبة النيضة صبح  السامرائ ، كأبك المع: تحقيؽ

 .(ق1409)ى،: األكلالعربية، بيركت، الطبعة
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الحسف عل  بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف  ب النبكية، أل األحاديثالعلؿ الكاردة ف   -113
دار :  ، الناشرمحفكظ الرحمف السلف ، كمحمد الدباس: النعماف بف دينار البيدادم الدارقطن ، تحقيؽ

 .(ـ 1985 -ىػ  1405)ىاألكل :طيبة، الرياض، كدار ابف الجكزم، الدماـ، الطبعة
 ى،األكلالعلؿ ف  الحديث، ليماـ عبدالرحيـ سعيد، دار العدكم للتكزيع، عماف، الطبعة  -114
 .(ـ1980ق/1400)
يم ، الحنظل ، محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التم ب حاتـ، أل أب العلؿ البف  -115

فريؽ مف الباح يف بِشراؼ كعناية د. سعد بف عبد الل الحميد، ك د. خالد : حاتـ، تحقيؽ أب الرازم ابف 
 .(ـ2006ىػ/1427)ى،: األكلبف عبد الرحمف الجريس ، مطابع الحميض ، الطبعة

الحنظل ،  محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميم ، ب حاتـ، أل أب العلؿ البف  -116
 حاتـ، دار السبلـ، حلب، دكف طبعة كتاريخ. أب الرازم ابف 

: عبد الل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيبان ، تحقيؽ ب العلؿ كمعرفة الرجاؿ، أل -117
 .(ىػ1422)ال انية،: كص  الل بف محمد عباس، دار الخان ، الرياض، الطبعة

محمد : الحسف، تحقيؽ أب عدم بالكال  المدين ، البصرم، العلؿ، لعل  بف عبدالل بف جعفر الس -118
 .(ـ1980)ال انية،: مصطفى األعظم ، الم تب اإلسبلم ، بيركت، الطبعة

د. ميدم : عبد الرحمف الخليؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم، تحقيؽ ب العيف، أل -119
 كف طبعة كتاريخ.المخزكم ، كد. إبراىيـ السامرائ ، دار كم تبة اليبلؿ، د

: الفضؿ العسقبلن  الشافع ، تحقيؽ أب فتح البارم شرح صحيح البخارم، ألحمد بف عل  بف حجر  -120
 .(ق1379)محمد فؤاد عبد الباق ، كمحب الديف الخطيب، دار المعرفة، بيركت،

فتح البارم شرح صحيح البخارم، لزيف الديف عبدالرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السىبلم ،  -121
مجمكعة مف الباح يف، م تبة اليربا  األ رية، المدينة النبكية، : لبيدادم،  ـ الدمشق ، الحنبل ، تحقيؽا

 .(ـ1996ىػ/1417)ى،: األكلكم تب تحقيؽ دار الحرميف، القاىرة، الطبعة
الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد  أب فتح المييث بشرح ألفية الحديث للعراق ، لشمس الديف  -122

عل  حسيف عل ، م تبة السنة، مصر، : ق(، تحقيؽ902 ر بف ع ماف بف محمد السخاكم )تب أب بف 
 .(ـ2003ىػ/1424)ى،: األكلالطبعة

الفضؿ زيف الديف عبدالرحيـ بف الحسيف  أب فتح المييث بشرح ألفية الحديث،  بلىما للحافظ  -123
 .(ـ1988ق/ 1408)ية،العراق ، تحقيؽ محمكد ربيع، عالـ ال تب، بيركت، لبناف، الطبعة ال ان

: ىػ(، كضع حكاشيو575ب ر محمد بف خير بف عمر األمكم )ت ب أل، فيرسة ابف خير اإلشبيل  -124
 .(ـ1998-ىػػ1419):ىاألكلالطبعة ، دار ال تب العلمية بيركت: الناشر–ى األكلالطبعة ، محمد منصكر

رك بف عبد الل بف صفكاف كال ان  مف حدي و، لعبد الرحمف بف عم األكؿالجز  :" الفكائد المعللة -125
رجب بف عبد : ىػ(، المحقؽ281 تزرعة الدمشق  الملقب بشيخ الشباب ) أب النصرم المشيكر ب

 .(ـ2003-ىػ 1423)ى،: األكلال كيت، الطبعة –الذىب   اإلماـم تبة : المقصكد، تكزيع
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بف أحمد بف عبدالل محمد  أب ال اشؼ ف  معرفة مف لو ركاية ف  ال تب الستة، لشمس الديف  -126
محمد عكامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة لل قافة اإلسبلمية، : ع ماف بف قىاٍيماز الذىب ، تحقيؽ
 .(ـ1992ىػ/1413)ى،: األكلمؤسسة علـك القرآف، جدة، الطبعة

عادؿ أحمد عبد المكجكد، كعل  : أحمد بف عدم الجرجان ، تحقيؽ ب ال امؿ ف  ضعفا  الرجاؿ، أل -127
 .(ـ1997ق/1418)ى،: األكلسنة، دار ال تب العلمية، بيركت، لبناف، الطبعة أب بدالفتاح معكض، كع

: ىػ(، الناشر597 ت تاب األذ يا ، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عل  بف محمد الجكزم ) -128
 بدكف.: "، الطبعةال م تبة اليز 

حبيب : سليماف اليي م ، تحقيؽب ر بف  أب  شؼ األستار عف زكائد البزار، لنكرالديف عل  بف  -129
 .(ـ1979ىػ/1399)ى،: األكلالرحمف األعظم ، مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة

ب ر أحمد بف عل  بف  ابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البيدادم،  ب ال فاية ف  علـ الركاية، أل -130
براىيـ المدن ، الم تبة العلمية، المدينة الم : أب تحقيؽ  نكرة، دكف طبعة كتاريخ.عبدالل السكرق ، كا 

ال ـر محمد بف محمد بف عبدال ريـ بف  أب الحسف عل  بف  ب اللباب ف  تيذيب األنساب، أل -131
 دار صادر، بيركت، دكف طبعة كتاريخ.: عبدالكاحد الشيبان  الجزرم، عز الديف ابف األ ير، الناشر

ظكر األنصارم الركيفعى الفضؿ، جماؿ الديف بف من أب لساف العرب، لمحمد بف م ـر بف على،  -132
 .(ىػ1414)ال ال ة،: اإلفريقى، دار صادر، بيركت، الطبعة

دائرة : الفضؿ أحمد بف عل  بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلن ، تحقيؽ ب لساف الميزاف، أل -133
: مؤسسة األعلم  للمطبكعات بيركت، لبناف، الطبعة: المعارؼ النظامية، اليند، الناشر

 .(ـ1971ىػ/1390)ال انية،
المجركحكف مف المحد يف كالضعفا  كالمترك يف، لمحمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف  -134

ٍعبدى، التميم ،  : محمكد زايد، دار الكع ، حلب، الطبعة: حاتـ، الدارم ، البيست ، تحقيؽ أب مى
 .(ىػ1396)ى،األكل
: ب ر بف سليماف اليي م ، تحقيؽ أب الحسف نكر الديف عل  بف  ب مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، أل -135

 .(ـ1994ىػ/1414)حساـ الديف القدس ، م تبة القدس ، القاىرة، دكف طبعة،
محمد الحسف بف عبدالرحمف بف خبلد الراميرمزم  ب المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاع ، أل -136

 .(ق1404)ال ال ة،: د. محمد عجاج الخطيب، دار الف ر، بيركت، الطبعة: الفارس ، تحقيؽ
ب ر بف عبدالقادر الحنف  الرازم، دار الف ر،  أب عبدالل محمد بف  أب مختار الصحاح، لزيف الديف  -137

 .(ـ1981ىػ/1401)بيركت، لبناف، بدكف طبعة،
ىماـ السعدم، الطبعة  : أب المدخؿ إلى فيـ علـ العلؿ، للد تكر حاتـ عارؼ العكن ، تحقيؽ -138

 ، دكف م اف الطبع.(ق1431)ال انية،
داكد سليماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم  ب سيؿ، ألالمرا -139

 .(ق1408)ى،: األكلشعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة: السًِّجٍستان ، تحقيؽ
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محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميم ، الحنظل ، الرازم ابف  ب المراسيؿ، أل -140
 .(ق1397)ى،: األكلش رالل نعمةالل قكجان ، مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة: يؽحاتـ، تحق أب 
داكد سليماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير  ب أل: داكد السجستان  أب أحمد ركاية  اإلماـمسائؿ  -141

معاذ طارؽ بف عكض الل بف محمد، م تبة ابف  : أب بف شداد بف عمرك األزدم السًِّجٍستان ، تحقيؽ
 .(ـ1999ىػ/1420)ى،: األكلية، مصر، الطبعةتيم
 .(ـ1978ق/1398)أحمد بف حنبؿ، دار الف ر، الطبعة ال انية، اإلماـمسند  -142
ب ر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خبلد بف  ب مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخار، أل -143

كعادؿ بف سعد، كصبرم عبدالخالؽ  محفكظ الرحمف زيف الل،: عبيد الل العت   المعركؼ بالبزار، تحقيؽ
 .(ـ1988)ى،: األكلالشافع ، م تبة العلكـ كالح ـ، المدينة المنكرة، الطبعة

 تمسند الشامييف، لسليماف بف أحمد بف أيكب بف مطير اللخم  الشام ، أبك القاسـ الطبران  ) -144
: كت، الطبعةبير  –مؤسسة الرسالة : حمدم بف عبدالمجيد السلف ، الناشر: ىػ(، المحقؽ360
 .(1984 – 1405)ى،األكل
ك السيد أىبك المعاط  النكرم، كمحمد ميدم -المسند المصنؼ المعلؿ، للد تكر بشار عكاد معركؼ -145

دار اليرب : ك محمكد محمد خليؿ، الناشر-كأحمد عبد الرزاؽ عيد، كأيمف إبراىيـ الزامل  -المسلم 
 .(ـ 2013 -ىػ 1434)ىاألكلبيركت، الطبعة  -اإلسبلم 

مشاىير علما  األمصار كأعبلـ فقيا  األقطار، لمحمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف  -146
ٍعبدى، التميم ،  مرزكؽ على إبراىيـ، دار الكفا  للطباعة كالنشر : حاتـ، الدارم ، البيست ، تحقيؽ أب مى

 .(ـ1991ىػ/ 1411)ى،: األكلكالتكزيع، المنصكرة، الطبعة
ريب الشرح ال بير، ألحمد بف محمد بف عل  الفيكم   ـ الحمكم، أبك العباس المصباح المنير ف  غ -147
 بيركت. –الم تبة العلمية : ىػ(، الناشر770 ت)
الفضؿ أحمد بف عل  بف محمد بف أحمد بف حجر  ب ة بزكائد المسانيد ال مانية، ألاليالمطالب الع -148

د. سعد بف ناصر : ف سعكد، تنسيؽمحمد ب اإلماـرسالة علمية قدمت لجامعة : العسقبلن ، تحقيؽ
 .(ىػ1419)ى،: األكلالش رم، دار العاصمة، دار الييث، السعكدية، الطبعة

القاسـ الطبران ،  أب المعجـ األكسط، لسليماف بف أحمد بف أيكب بف مطير اللخم  الشام ،  -149
 القاىرة. طارؽ بف عكض الل بف محمد، كعبدالمحسف بف إبراىيـ الحسين ، دار الحرميف،: تحقيؽ

دار صادر، : عبدالل ياقكت بف عبد الل الركم  الحمكم، الناشر أب معجـ البلداف، لشياب الديف  -150
 ـ.(1995): ال انية،بيركت، الطبعة

 أب شمس الديف : ىػ(، تخريج771 تمعجـ الشيكخ، لتاج الديف عبد الكىاب بف تق  الديف السب   ) -151
رائد يكسؼ  -الد تكر بشار عكاد : ، المحقؽ(ىػ 759 - 703)عبد الل ابف سعد الصالح  الحنبل 

 .ـ(2004)ى: األكلدار اليرب اإلسبلم ، الطبعة: مصطفى إسماعيؿ األعظم ، الناشر -العنب   
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 تالمعجـ ال بير، لسليماف بف أحمد بف أيكب بف مطير اللخم  الشام ، أبك القاسـ الطبران  ) -152
: القاىرة، الطبعة –م تبة ابف تيمية : ف ، دار النشرحمدم بف عبد المجيد السل: ىػ(، المحقؽ360

 -)دار الصميع   13المحقؽ الشيخ حمدم السلف  مف المجلد  ال انية، كيشمؿ القطعة الت  نشرىا الحقان 
 ـ(. 1994 -ىػ  1415ى، األكلالرياض / الطبعة 

الفضؿ أحمد بف عل  بف   المعجـ المفيرس أك تجريد أسانيد ال تب المشيكرة كاألجزا  المن كرة، ألب -153
مؤسسة : محمد ش كر الميادين ، الناشر: ىػ(، المحقؽ852 تمحمد بف أحمد بف حجر العسقبلن  )

 .(ـ1998-ىػ1418)ى،: األكلبيركت، الطبعة –الرسالة 
عبدالسبلـ : الحسيف، تحقيؽ أب معجـ مقاييس اللية، ألحمد بف فارس بف ز ريا القزكين  الرازم،  -154

 .(ـ1979ىػ/1399):الف ر، عاـ النشر محمد ىاركف، دار
الحسف  ب معرفة ال قات مف رجاؿ أىؿ العلـ كالحديث كمف الضعفا  كذ ر مذاىبيـ كأخبارىـ، أل -155

عبدالعليـ عبدالعظيـ البستكم، م تبة الدار، المدينة : أحمد بف عبدالل بف صالح العجلى ال كفى، تحقيؽ
 .(ـ1985ق/1405)ى،: األكلالمنكرة، السعكدية، الطبعة

شيبة كمحمد بف عبد  أب ب ر بف  أب معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف كفيو عف عل  بف المدين  ك  -156
ز ريا يحيى بف معيف بف  ب أل: الل بف نمير كغيرىـ، ركاية أحمد بف محمد بف القاسـ بف محرز، المؤلؼ
حمد  امؿ القصار، مجمع م: عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم بالكال ، البيدادم، تحقيؽ

 .(ـ1985ىػ/1405)ى،: األكلاللية العربية، دمشؽ، الطبعة
نعيـ أحمد بف عبدالل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبيان ،  ب معرفة الصحابة، أل -157

 . (ـ 1998ىػ/1419)ى،: األكلعادؿ بف يكسؼ العزازم، دار الكطف للنشر، الرياض، الطبعة: تحقيؽ
عمرك، تق   أب اع علكـ الحديث، كييعرؼ بمقدمة ابف الصبلح، لع ماف بف عبدالرحمف، معرفة أنك  -158

نكرالديف عتر، دار الف ر، سكريا، كدار الف ر المعاصر، بيركت، : الديف المعركؼ بابف الصبلح، تحقيؽ
 .(ـ1986ىػ/1406)دكف طبعة،

د بف حمدكيو بف نيعيـ بف الح ـ عبدالل الحا ـ محمد بف عبدالل بف محم ب معرفة علكـ الحديث، أل -159
السيد معظـ حسيف، دار ال تب العلمية، : الضب  الطيمان  النيسابكرم المعركؼ بابف البيع، تحقيؽ

 .(ـ1977ىػ/1397)ال انية،: بيركت، الطبعة
أ ـر : يكسؼ، تحقيؽ الد تكر أب المعرفة كالتاريخ، ليعقكب بف سفياف بف جكاف الفارس  الفسكم،  -160

 .(ـ 1981ىػ/1401)ال انية،: مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة: م، الناشرضيا  العمر 
: عبدالل محمد بف أحمد بف ع ماف بف قىاٍيماز الذىب ، تحقيؽ أب المين  ف  الضعفا ، لشمس الديف  -161

 الد تكر نكر الديف عتر، دكف طبعة كتاريخ.
الت  (، ـ 2003)ة المنارة عاـكىك بحث نشر ف  مجل، لمحمكد طكالبة، مفيكـ العلة عند المحد يف -162

 .(ـ2004)الممل ة األردنية الياشمية –فرؽ الم–تصدر عف جامعة اؿ البيت 
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الخير  أب المشتيرة على األلسنة، للحافظ شمس الديف  األحاديثالمقاصد الحسنة ف  بياف   ير مف  -163
 تبة الخانج ، عبدالل الصديؽ كعبدالكىاب عبداللطيؼ، م: محمد بف عبدالرحمف السخاكم، تحقيؽ

 .(ـ1991ق/1412)القاىرة، مصر، الطبعة ال انية، 
المقنع ف  علكـ الحديث، للحافظ سراج الديف عمر بف عل  األنصارم المشيكر بابف الملقف،  -164

 .(ـ1992ق/1413)ى،األكلعبدالل الجديع، دار فكاز للنشر، السعكدية، اإلحسا ، الطبعة :" تحقيؽ
ز ريا يحيى بف معيف بف عكف  ب عيف ف  الرجاؿ )ركاية طيماف(، ألز ريا يحيى بف م أب مف  بلـ  -165

د. أحمد محمد نكر سيؼ، دار : بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم بالكال ، البيدادم، تحقيؽ
 المأمكف للتراث، دمشؽ، دكف طبعة كتاريخ.

السيد : ػ(، المحقؽى 458 - 384أحمد بف الحسيف البييق  ) ب رو  ب مناقب الشافع  للبييق ، أل -166
 .(ـ 1970 -ىػ  1390)ى،: األكلالقاىرة، الطبعة –م تبة دار التراث : أحمد صقر، الناشر

 ت) الجكزم محمد بف عل  بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف كالملكؾ، لجماؿ األمـ تاريخ ف  المنتظـ -167
بيركت،  العلمية، ال تب ردا: عطا، الناشر القادر عبد مصطفى عطا، القادر عبد محمد: ، تحقؽ(ىػ597
 ـ(. 1992 - ىػ 1412األكلى،): الطبعة

غدة، دار  أب عبدالفتاح : المكقظة ف  علـ مصطلح الحديث، للحافظ محمد بف أحمد الذىب ، تحقيؽ -168
 .(ق1412)البشائر اإلسبلمية، بيركت، لبناف، الطبعة ال انية،

محمد بف أحمد بف ع ماف بف قىاٍيماز عبدالل  أب ميزاف االعتداؿ ف  نقد الرجاؿ، لشمس الديف  -169
: عل  محمد البجاكم، دار المعرفة للطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، الطبعة: الذىب ، تحقيؽ

 .(ـ1963ىػ/1382)ى،األكل
محمد : نخبة الف ر ف  مصطلح أىؿ األ ر، للحافظ أحمد بف عل  بف حجر العسقبلن ، تعليؽ -170

 .(ـ1990ق/1410)لبناف، الطبعة ال انية،الصباغ، مؤسسة مناىؿ العرفاف، بيركت، 
ف  حرؼ  توذ ر  الذمنزىة النظر ف  تكضيح نخبة الف ر ف  مصطلح أىؿ األ ر، للحافظ ابف حجر  -171

 النكف نفسو.
محمد  أب نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بيية األلمع  ف  تخريج الزيلع ، لجماؿ الديف  -172

محمد عكامة، مؤسسة الرياف للطباعة كالنشر، بيركت، : تحقيؽعبد الل بف يكسؼ بف محمد الزيلع ، 
 .(ـ1997ىػ/1418)ى،: األكللبناف، كدار القبلة لل قافة اإلسبلمية، جدة، السعكدية، الطبعة

الفضؿ أحمد بف عل  بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلن   ب الن ت على  تاب ابف الصبلح، أل -173
عمادة البحث العلم  بالجامعة اإلسبلمية، : ر المدخل ، الناشرربيع بف ىادم عمي: ىػ(، المحقؽ852ت)

 .(ـ1984ىػ/1404)ى،: األكلالمدينة المنكرة، الممل ة العربية السعكدية، الطبعة
عبد الل بدر الديف محمد بف عبد الل بف بيادر الزر ش   ب الن ت على مقدمة ابف الصبلح، أل -174

الرياض،  –أضكا  السلؼ : بديف بف محمد ببل فريج، الناشرد. زيف العا: ىػ(، المحقؽ794 تالشافع  )
 .(ـ1998 -ىػ 1419)ى،: األكلالطبعة
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السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد  أب الديف  النياية ف  غريب الحديث كاأل ر، لمجد -175
ح ، الم تبة طاىر أحمد الزاكم كمحمكد محمد الطنا: ابف عبدال ريـ الشيبان  الجزرم ابف األ ير، تحقيؽ

 .(ـ1979ىػ/1399)العلمية، بيركت، بدكف طبعة،
أحمد األرناؤكط كتر   : الكاف  بالكفيات، لصبلح الديف خليؿ بف أيبؾ بف عبدالل الصفدم، تحقيؽ -176

 .(ـ2000ىػ/1420)مصطفى، دار إحيا  التراث، بيركت، دكف طبعة،
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 رتيب الباحثحسب تُمَرتََّبًة  األحاديثِفْيِرْسُت أْطرَاِف 
 

 ح مو رقـ الصفحة رقـ المسألة طرؼ الحديث حسب الترقيـ الكارد ف  الرسالة ـ
 ضعيؼ 44 1066 "....دخؿ علييا كعندىا حميـ ليا يخنقو المكت 1
 ضعيؼ جدان  50 1957 "..إسبلـ امرئ حتى تعرفكا عقدة رأيو..ال تحمدكا  2
 ضعيؼ جدان  56 1892 "....إف المعكنة تنزؿ مف الل على قدر المؤكنة 3
 أتكقؼ عنو 61 1847 "....ما مف امرئ إال قلبو بيف إصبعيف مف أصابع الرحمف 4
 ضعيؼ جدان  66 2087 "....إف الل عز كجؿ يحب الملحيف ف  الدعا  5
 ضعيؼ جدان  71 2120 "....ما على أحد ـ إذا أراد أف يتصدؽ بصدقة لل تطكعان  6
 ضعيؼ 74 1339 "..ا سرؽ فاقطعكه..سرؽ فاقطعكه،  ـ إذإذا  7
 ضعيؼ  79 1392 "....( الراش  كالمرتش لعف رىسيكؿى اللًَّو ) 8
 حسف 87 1011 "....ما ف  الناس م ؿ رجؿ آخذ برأس فرسو 9

 حسف 90 242 ".... اف ال يدع قياـ الليؿ، ك اف إذا شيلو 10
 ضعيؼ 95 265 "....إذا افتتح الصبلة، نشر أصابعو نشران  11
 ضعيؼ جدان  100 955 "....إف الل عز كجؿ يدخؿ بالسيـ الكاحد  بل ة نفر الجنة 12
 ضعيؼ  106 1021 "....ال عيش إال طراد الخيؿ الخيؿ 13
 ضعيؼ  110 1014 "....أف صلكا الصبلة لكقتيا 14
 ضعيؼ  114 399 ".... اف يسلـ عف يمينو كعف يساره 15
 حسف 118 372 "....بن  لو بيت ف  الجنة ،مف صلى ا ن  عشر ر عة 16
 حسف 126 241 "....، فمررت بيف يدمعلى حمارو   نت را بان  17
 صحيح 130 920 ".... تب إلى ابف عباس يسألو عف سيـ 18
 ضعيؼ جدان  136 883 "....جيؿ ب (، مئة بدنة فييا جمؿ ألساؽ النب  ) 19
 صحيح 142 904 "....ال ىجرة بعد الفتح، كل ف جياد كنية 20
 صحيح 151 1393 "....المقسطكف لل ف  الدنيا يـك القيامة على 21
 صحيح 157 606 "..ع الصبلة المرأة الحائض كال لب..يقط 22
 ضعيؼ 161 91 ."مركا أزكاج ف أف ييسلكا عنيـ أ ر اليائط كالبكؿ... 23
 حسف 165 186 ."ليني ف أحد ـ أصابعو قبؿ أف تني و النار... 24
 صحيح 170 267 ".اليديف....ف  قصة ذم  25
 ضعيؼ 175 1693 ".( يسأؿ عف الساعة...مازاؿ رىسيكؿى اللًَّو ) 26
 ضعيؼ جدان  178 993 "...( غزكة اليند.كعدنا رسكؿ الل ) 27
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ياؾ فرعكف ىذه األمة؟.... 28  ضعيؼ جدان  183 2724 ".إن  كا 
 ضعيؼ 189 1371 "..ال يستقاد مف الجرح حتى يبرأ... 29
 ضعيؼ 194 890 ".( لبى حتى رمى جمرة....أف النب  ) 30
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َواِة اْلُمَتْرَجِمْيَن ُمَرتَِّبْيَن ُمْعَجِمّيًا َمَع اإلَشاَرِة إَلى ُرْتبِة ُكلَّ  ِفْيِرْستُ   واحٍد منيْم الرُّ

 ، ورقم الصفحة.والتَّْعِدْيلِ  ِمْن حيُث اْلَجْرحِ 
 رقم الصفحة ة الراويرتب اسم الراوي م
ـي بفي يىًزٍيدى بًف شىًرٍيؾو التٍَّيًم     .1  185  قة يرسؿ كيدلس إٍبرىاًىٍي
 72 صدكؽ. العشريف عبد الحميد بف حبيب أب ابف   .2
ٍيدو   .3 مَّادي بفي أيسىامىةى بًف زى ، مدلس أىبيك أيسىامىةى حى  171  قةه  بته

اؽى السًَّبٍيًع   ىك  .4 ك : أىبيك ًإٍسحى ًل   عىٍمري ٍبًد الًل بًف عى بفي عى
 اٍليىمىدىاًن   

 قة م  ر عابد 
رىة اختلط   ًبأىخى

120/ 110 

ٍيًد   .5 ٍزـً بًف زى ك اٍبًف حى مًَّد بًف عىٍمرو أىبيك بىٍ رو بفي ميحى
اًرم    األىٍنصى

 83  قة عابد.

 112 مجيكؿ أبك مسافع  .6

ٍيرىةى الدٍَّكًس     .7  اب صح أىبيك ىيرى
59/ 97/ 148/ 

172/ 181 
 63 مجيكؿه  عبد الحميد كأب  .8
ًديث فركة أب إسحاؽ ابف عبد الل ابف   .9  53 متركؾ الحى

 50  قة حافظ مجتيد إسحاؽ بف إبراىيـ المعركؼ ابف راىكيو  .10
" إسحاؽ بف محمد بف جرير  .11  82 "مجيكؿه
ةى اٍلقيرىًش     .12 اؽى ٍبًف يىٍحيىى ٍبًف طىٍلحى ًعيؼ ًإٍسحى  82 ضى
 184 /146  قة حافظ مدلس مىافي بفي ًمٍيرىافى األىٍعمىشي سيلىيٍ   .13
 121 ةابيصح أمية بف المييرة أب أـ سلمة ىند بنت   .14
يب اأٍلىٍسلىًم     .15 ٍيدىةي ٍبفي الحيصى  108 اب صح بيرى
ٍضرىًم     .16  63 حافظ.  قةه  بيٍسري بفي عيبىٍيًد الًل الحى
ًع     .17 اًئًد اٍل ىبلى ًليًد بًف صى  66 /63 /57/ 52 كؽه مدلسه صد بىًقيَّةي ٍبفي اٍلكى
اًبر ٍبف زيد األزدم البىٍصًرمٌ   .18  159  قة فقيو جى
اًرم    .19 ٍمًرك ٍبًف حرىاـً اأٍلٍنصى ٍبًداللًَّو ٍبًف عى اًبري ٍبفي عى  78 ،191 اب صح جى
قىاؿ بعضيـ، جبر بف عيبىيدة  .20  181 مجيكؿ جبير:" كى
ٍيًد األىٍزًدم    .21 اًزـً بًف زى ًرٍيري بفي حى  131 دلس اختلط قة م جى
 186 اب صح جندب ٍبف جنادة أىبيك ذر اليفارم  .22
ًبٍيبي بفي   .23 ـي  أب حى  196  قةه فقيو جليؿ  قىٍيسي : وً أبي ىاًبتو كىاٍس
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ًبيبي ٍبفي ًشيىابو أك الشيىاب اٍلعىٍنبىًرمٌ   .24  89 صدكؽ حى
، أىبيك ًمٍسً يفو األىٍكًدم    .25 ر  ٍبفي ًمٍسً يفو  167 صدكؽ اٍلحي

، اٍلً ٍنًدم  اٍلحى ى   .26 مَّدو فقيو إال   قة  بت ـي ٍبفي عيتىٍيبىةى أىبيك ميحى
 أنو ربما دلس

127 ،140 

بىٍيرو األىسىًدم  اٍل يكًف     .27 ـي ٍبفي جي ً ي ضعيؼ رم   حى
 بالتشيع

184 

لىمىةى ٍبًف ًدينىارو اٍلبىٍصًرم    .28 مَّادي ٍبفي سى  قة عابد، تيير  حى
رىة حفظو   ًبأىخى

132 

اًلحو السَّمَّافي ذىٍ كىافي   .29  147  قة  بت أىبيك صى
اًلؾو اٍل يكًف     .30  111  قة رم  بالنصب ًزيىادي بفي ًعبلىقىةى بًف مى
ٍيدي بفي   .31 ٍرقىاً  يىًزيد التيلب  أب زى  166  قة الزَّ
ٍيدي ٍبفي سىبلـً ٍبًف   .32 بىًش   الد مىٍشًق    أب زى  102  قة سىبلـو مىٍمطيكرو اٍلحى
كبىةى ًمٍيرىافي  أب سىًعيدي ٍبفي   .33  162  قةه حافظه مدلسه  عىري
كًم     .34 ٍزفي اٍلمىٍخزي  154  قة  بت فقيو سىًعيدي ٍبفي اٍلميسىيًِّب بف حى
ًق     .35 رى  97  قة سىًعيدي ٍبفي سىٍمعىافى الز 
 75 صدكؽه  سعيد بف يحيى بف صالح اللخم   .36
ٍكؽو اىل ٍَّكًرم    .37  138/166/184  قةه حافظه مدلس سيٍفيىافي ٍبفي سىًعٍيًد ٍبًف مىٍسري

دى الطَّيىاًلًس     .38 ٍكًد، أبيك دىاكي اري دى ٍبًف الجى لىٍيمىافي ٍبفي دىاكي  قة حافظ ربما  سي
 غلط

106 /110 

اًلدو أىبيك اٍلميًييرىًة الذ ىىًل     .39 ٍرًب ٍبًف أىٍكًس ٍبًف خى رىة صدكؽ تيير  ًسمىاؾي ٍبفي حى  110 ًبأىخى
 108  قة أىبيك اٍلحى ىـً اٍلكىاًسًط   سيار  أب سىيَّاره بف   .40

ٍرًد اٍلعىتىً      .41 اًج ٍبًف اىٍلكى جَّ  شيٍعبىةي ٍبفي اٍلحى
 قة حافظ متقف 
ك اف يخطئ ف  

 أسما  الرجاؿ
92/110/158 

ٍمًرك بًف اٍلعىاصً   .42 مًَّد بًف عبًدالًل بًف عى  73 صدكؽ شيعىٍيبي بفي ميحى
 89  قة ًميًم شيىاب بف ميٍدًلج اٍلعىٍنبىًرم  التَّ   .43
ًف التًَّمٍيًم     .44 ٍبًد الرٍَّحمى  145  قة شىٍيبىافي بفي عى
ٍزفو اٍلبىٍ ًرم  اٍلعىٍيًش     .45 ًعؽي ٍبفي حى  178 صدكؽ الصَّ
ٍفكىافى   .46 اًلًح بًف صى ٍفكىافي بفي صى  144  قة مدلس صى
 128 صدكؽ صييب أبك الصيبا  الب رم البىٍصًرمٌ   .47
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48.  ... اًمري بفي شيرىاًحيؿى  191  قة .عى
ٍبًد اللً   .49 اًئذي الًل بفي عى ييقىاؿي ًفٍيوً ، عى اًئذ :كى يِّذي الًل بًف عى  64  قةه  عى

اًئشىة ًبٍنتي   .50 ًديؽً  أب عى ، 47/69/84 ةابيصح بىٍ رو الصَّ
94/163/176 

بَّادي بفي  ىً ٍيرو ال َّقىًف   البىٍصًرم    .51  73، 58 متركؾ الحديث عى
 80  قة حافظ متقف ابف عمرك الع مان  عبد الرحمف ابف إبراىيـ  .52

 قةه حافظ تيير  عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعان   .53
رىة    ًبأىخى

183 

ٍرًدم    .54 مًَّد الدَّرىاكى ٍبدي العىًزٍيًز بفي ميحى  119 صدكؽ عى
ٍبدي اللًَّو ٍبفي   .55  93  قة مخضـر قىٍيسو  أب عى
ٍنظىلً   .56 ٍبدي الًل بفي الميبىارىًؾ بًف كىاًضحو الحى  189 /152  قة  بت فقيو عالـ     عى
، اٍلمىدىًن     .57 ٍبدياللًَّو ٍبفي ذىٍ كىافى اٍلقيرىًش    58  قة فقيو عى
يد األىزرىؽ  .58 بد الًل ٍبف زى  103 مقبكؿ عى
اًفؿ اٍلييذىًل     .59 ٍبدي اللًَّو ٍبفي مىٍسعيكًد ٍبًف غى  168 اب صح عى
ًف ٍبًف عىٍمركو اأٍلىٍكزىاعً   .60 ٍبديالرٍَّحمى  72، 67، 46  قة جليؿ    عى
 59  قة  بت عالـ عبديالرحمًف بفي ىيٍرميزى اأٍلىٍعرىًج، اٍلمىدىًن     .61

ٍبدً   .62 ٍبدياللَّوي ٍبفي عىبَّاًس ٍبًف عى  اب صح بًف ىىاًشـو اٍلقيرىًش    المطلىبي عى
90/129 /

135/142/159/
197 

طَّاًب اىٍلقيرىًش     .63 ٍبدياللًَّو ٍبفي عيمىرى بًف الخى  172/ 54 اب حص عى
ٍمًرًك ٍبًف اٍلعىاصً   .64 ٍبدياللًَّو بفي عى  155/ 74 اب صح عى

ٍيج  .65 رى جي ٍبًداٍلعىًزٍيًز ٍبًف و ًلًؾ ٍبفي عى ٍبدياٍلمى  قة فقيو فاضؿ  عى
 يرسؿ ك يدلس 

196 

 53  قة فقيو ربما كىـ عيبىيد اللَّو بف عىٍمرك األسدم  .66
ٍفًص اٍلقيرىًش     .67  172  قةه  بته  عيبيديالًل بًف عمرى بًف حى
ىٍسًدم    .68  176/ 68  قة فقيو مشيكر عيٍركىةي ٍبفي الز بىٍيًر ٍبًف اٍلعىكَّاـً األى
ـي  أب عىطىا ي ٍبفي   .69 ، كاٍسميوي أىٍسلى بىاحو  197 /48 فقيو فاضؿ يرسؿ رى
 104 اب صح عقبة بف عامر الجين   .70
ٍبًد اٍلعيزَّ   .71 طَّاًب ٍبًف نيفىٍيًؿ ٍبًف عى  112 اب صح لعيمىري ٍبفي اٍلخى
اًريَّةي   .72 ٍبًد الرٍَّحمىًف األىٍنصى  84 ً قىةن  عىٍمرىةي ًبٍنتي عى
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ك ٍبفي أىٍكًس بف   .73  120  قة أكس أب عىٍمري
مًَّد اٍلقيرىًش     .74 ك بفي شيعىٍيًب بًف ميحى  73 صدكؽه  عىٍمري
ًئ     .75 ك ٍبفي قىٍيسو اٍلميبلى  115  قة متقف عابد عىٍمري
ك ٍبفي ميرَّةى بف  .76  128  قة عابد عىبد اللَّو الجمل  عىٍمري
، بف الضرير األىسىًدم    .77 ٍنبىسىةي ٍبفي سىًعيدو  189  قة عى
ةي ٍبفي ىيٍلًب ٍبًف يىًزيدى   .78  116 مقبكؿ قىًبيصى
 162 /158  قة  بت مدلس قىتىادىةي ٍبفي ًدعىامىةى بًف قىتىادىةى السَّديكًس     .79
 133  قة أبك عبد الملؾ، قيس بف سعد الم    .80

ٍيًر اٍليىمىدىاًن     .81 اًلدي ٍبفي سىًعيًد ٍبًف عيمى  ميجى
تيير ليس بالقكم 

رىة  190 ًبأىخى

 80 صدكؽ ييـ محمد بف الصلت، البىٍصًرٌم التٌكزمٌ   .82
ٍن ىًدًر بًف عبًدالًل التٍَّيًم     .83 مَّدي ٍبفي المي  77  قةه فاضؿ ميحى

ًف ٍبًف   .84 ٍبًد الرٍَّحمى مَّدي ٍبفي عى  لىٍيلىى أب ميحى
صدكؽ س   

 الحفظ جدا
140 

ٍبًد اللًَّو ٍبًف   .85 مَّدي ٍبفي عى بِّ    أب ميحى  107  قة يىٍعقيكبى التًَّميًم   الضَّ
ًف ٍبًف اٍلميًييرىةى   .86 ٍبًدالرٍَّحمى مَّدي ٍبفي عى  97  قة ميحى
فى اٍلقيرىًش     .87 مَّدي ٍبفي عىٍجبلى  120  قة ميحى

ـه ٍبًف عيبىٍيدً   .88 مَّدي ٍبفي ميٍسًل  اللًَّو الز ٍىًرمِّ  ميحى
متفؽ على جبللتو 

 176/ 154/ 67 يرسؿ كيدلس

اًرًث اٍلفىزىاًرم    .89  101/ 81  قةه، حافظه، مدلسه  مىٍركىافي ٍبفي ميعىاًكيىةى ٍبًف الحى

90.  
ٍبًد اللًَّو ٍبًف الز بىٍيًر ٍبفى اٍلعىكَّاـً  ميٍصعىب ٍبفي  ىاًبًت ٍبًف عى

.  األسدم 
ًديث ك اف  ليف الحى

 اعابد
77 

ٍيبىاً  العىدىًكيَّةي   .91 ٍبًد الًل أيـ  الصَّ  163  قة ميعىاذىةي ًبٍنتي عى
 186 اب صح سيٍفيىافى اأٍليمىًكم   أب ميعىاًكيىةي ٍبفي   .92
 57 صدكؽ لو أكىاـ ميعىاًكيىةي ٍبفي يىٍحيىى الشَّاًم   اأٍلىٍطرىابيليًس     .93
اري ال يكف     .94  195 صدكؽ لو أكىاـ. ميعىاًكيىةي ٍبفي ًىشىاـو اٍلقىصَّ
 153 فاضؿ  قة  بت مىٍعمىري بفي رىاًشدو األىٍزًدم    .95
رة  .96 جى َى ـه بف بي  141 صدكؽ ًمٍقسى
ـى بًف بىًشٍيًر بًف فىٍرقىدو أىبيك السَّ ىًف التًَّمٍيًم     .97  88  قة  بت مى ِّ   بفي ًإٍبرىاًىٍي
ٍكري بفي الميٍعتىًمًر أىبيك عىتَّابو الس لىمً   .98  139  قة  بت    مىٍنصي
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ًديث ميكسىى بف سيلىٍيماف ٍبف ًإسماعيؿ المنبج   .99  51 صالح الحى
 134 ضعيؼ نافع بف األزرؽ بف قيس الحنف   .100
طَّابً   .101 ٍبًداللًَّو ٍبًف عيمىرى ٍبًف الخى  172/ 54  قةه فقيو مشيكر نىاًفعه مىٍكلىى عى
ـي ٍبفي ىىمَّارو اٍليىطىفىاًن     .102  64 اب صح نيعىٍي
 167  قة مخضـر ٍيؿي أك اليزيؿ ٍبفي شيرىٍحًبيؿى األىٍكًدم  ىيزى   .103

ٍبًد الًل سىٍنبىرو الدٍَّستيكىاًئ    أب ًىشىاـه بفي   .104  عى
 قة  بت كقد رم  

 بالقدر
101 

بىٍيًر بًف العىكَّاـً اٍلقيرىًش     .105 ـي ٍبفي عيٍركىةى ٍبًف الز   76  قةه فقيو ًىشىا

ـي ٍبفي عىمَّاًر ٍبًف ني   .106 لىًم   ًىشىا ٍيرو الس   صى
تلقف لما  صدكؽ
 75/ 44   بر

لىًم     .107 ـي بفي بىًشٍيًر أىبيك ميعىاًكيىةى السَّ  179  قة  بت يدلس ىيشىٍي
 116 اب صح يىًزيدى ٍبًف عىًدمِّ ٍبًف قينىافىةى : اٍلييٍلبي   .108
لىٍيماف بف   .109 ًليد بف سي  62  قة السائب القرش  أب اٍلكى

ـه ال  .110 ًليد بف ميٍسًل  قة مدلسه مف  أىبيك العباس، قرش اٍلكى
 المرتبًة الرابعةً 

45 /62/145 

 102  قةه  بت، مدلس  ىً ٍيرو الطَّاًئ    أب يىٍحيىى ٍبفي   .111

 يحيى بف الجزار العرب  ال كف   .112
ً قىةن ًمٍف غيبلًة 

 127 الشِّيعىةً 

 يحيى بف سعيد بف فركخ القطاف التميم   .113
 قة متقف حافظ 

 157 إماـ قدكة

ٍبدىؾى القىٍزًكٍيًن   يىحٍ   .114  88  قة يىى بفي عى
 96 صدكؽه ييٍخًطئي  يىٍحيىى ٍبفي يىمىافو اٍلًعٍجًل     .115
مير الرَّحب     .116  93 صدكؽ يزيد ٍبف خي
 186  قة يىًزيدي ٍبفي شىًريؾو التٍَّيًم   اٍل يكًف     .117
 134  قة يزيد بف ىرمز المدن   .118
 138  قة ةى الطَّنىاًفًس   أيمىيَّ  أب يىٍعلىى بفي عيبىٍيًد بًف   .119
 66 متركؾ الحديث يكسؼ ٍبف السٍَّفر ٍبف الفىٍيض الدِّمشق     .120
ٍبًد اٍلقىاًىًر الًعٍجًل     .121 ًبيًب ٍبًف عى  106  قة ييكنيسي ٍبفي حى
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